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คำนำ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เริ ่มเปิดหลักสูตร 2550 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 14 ปี ปรับปรุง     
ครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2560 ได้มีการปรับปรุงตามวงรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรและสอดคล้อง
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
มลายูเพื ่อธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยครอบคลุมกลุ ่มองค์ความรู้ด้านภาษามลายู       
และกลุ่มองค์ความรู้ด้านธุรกิจ มีโครงสร้างและเนื้อหาที่เหมาะสมกับบริบทสังคม สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ตลาดงานอาเซียน และมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีผลลัพธ์การเรียนรู้ทั ้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บัณฑิตสามารถนำองค์ความรู้ที่
ได้เรียนมา ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานระหว่างประเทศ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 ในนามคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู เพื่อธุรกิจ     
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้สละเวลาใน
การวิพากษ์หลักสูตร คณาจารย์ ตลอดจนผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งนักศึกษาตลอดจน
ผู้ใช้บัณฑิตที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์จนนำมาสู่การปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
 
 
 
                                                (นางสาวซำสีนาร์ ยาพา) 
               ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
                                                        สาขาวิชาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ 
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สารบัญ 
 
คำนำ  ก 
สารบัญ  ข 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 9 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 12 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 64 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 86 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 88 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 90 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 105 
ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร  107 
ภาคผนวก ข รายวิชาใช้แทนกัน 180 
ภาคผนวก ค คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6642 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

183 

ภาคผนวก ง คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2936 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ 

185 

ภาคผนวก จ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 188 
ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 193 
ภาคผนวก ช ตารางแสดงข้อสังเกตของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 200 
ภาคผนวก ซ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  203 
ภาคผนวก ฌ 
ภาคผนวก ญ 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราว
ประชุมครั้งที ่12/2564 เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

210 
212 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565  

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  :  2550157110309 
 ภาษาไทย  :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ 

 ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Arts Program in Malay for Business 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :   ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ) 
   ชื่อย่อ :   ศศ.บ (ภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :   Bachelor of Arts (Malay for Business) 
   ชื่อย่อ :   B.A. (Malay for Business) 

3.  วิชาเอก 
     ไม่มี 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
     ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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    5.3 ภาษาที่ใช้ 
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษามลายู 

    5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษามลายูได้ 

    5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

    5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร:  
6.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2565 

ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู พุทธศักราช 2560 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เห็นควรเสนอหลักสูตรต่อ 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564  
6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นสมควรเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นสมควรเสนอหลักสูตร 

ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  6/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่            

24 ธันวาคม 2564 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพ
ได้หลากหลายทั้งในหน่วยงานราชการ บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ 
สามารถใช้ภาษามลายูขั้นสูงในการประกอบอาชีพได้ ดังนี้   

8.1 เจ้าหน้าที่ล่าม นักแปลภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ 
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8.2 ผู้ประกอบการธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 
8.3 นักสื่อสารภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ 
8.4 ผู้ประกอบการอิสระ 
8.5 นักการตลาดดิจิทัล 

9. ชื่อนามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ นามสกุล 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 
 

สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

1.นางสาวพารีดา  หะยีเตะ 

  อาจารย์ ดร. 

 

Ph.D. (Malay Language 
Research) 

M.A. (Malay Language 
Research) 

B.Ed. (Malay Language) 

National University of Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 

National University of Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 

University of Brunei Darussalam 
ประเทศบรูไนดารสุซาลาม 

2564 

 

2550 

 
2546 

2.นางสาวสูฮัยลา บินสะมะแอ
อาจารย์ 

 

M.Ed. (Malay Language)   
 
ศศ.บ. (บริหารธรุกิจและการจัดการ) 

Sultan Idris Education University  
ประเทศมาเลเซีย 

สถาบันราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

2549 
 

2543 

3.นางสาวซำสีนาร์ ยาพา 
อาจารย์ 

 

M.Ed. (Malay Language) 
 
ศศ.บ. (มลายูศึกษา) 

Sultan Idris Education University 
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2549 
 

2545 

4.นายมะนาวาวี มามะ 
อาจารย์ 

 

M.A. (Malay Language and 
Linguistics) 
B.A. (Malay Language and 
Linguistics) 

University of Brunei Darussalam 
ประเทศบรูไนดารสุซาลาม 
University of Brunei Darussalam 
ประเทศบรูไนดารสุซาลาม 

2556 
 

2545 

5.นางนุรฮูดา สะดามะ 

อาจารย์ 

 

M.A. (Malay Studies) 

 

ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) 

University of Malaya 

ประเทศมาเลเซีย 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2555 

 

2547 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)       
ที่กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ การปฏิรูปประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตจากสังคมที่มีฐานเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถิ ่นสู ่ส ังคมที่มีการพัฒนาแบบยั ่งยืนในอนาคต เพื ่อสร้างความพร้อมในการเปลี ่ยนแปลงทาง         
ด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณธรรม ความรู้ 
ทักษะและความสามารถในการปรับตัว ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม     
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตในการรองรับ     
การพัฒนาสู่ความเป็นประชาคมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องของภาพอนาคต การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดนภาคใต้ในฐานะท่ีเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงมีเป้าหมายสูงสุดคือมุ่งหวังให้พ่ีน้องประชาชน 
มีความอยู่ดี กินดี และมีความสุข  

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้สืบเนื ่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจในปัจจุบันที ่มี       
การแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดงานและทิศทางการพัฒนา เพ่ือให้นักศึกษารู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงนี้ทั้งท่ีเกิดในประเทศและ
ต่างประเทศ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ทางด้านภาษามลายูเพ่ือธุรกิจและสมรรถนะ  
ที่จำเป็น สอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรจึงได้กำหนดรายวิชาที่
ครอบคลุมประเด็นองค์ความรู้สำคัญอันได้แก่ องค์ความรู้ด้านภาษามลายู ที่เป็นภาษาสำคัญในการสื่อสาร
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเชื่อมโยงธุรกิจภาคอื่นๆ เช่น ภาคบริการอุตสาหกรรมและเกษตร
เข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่มสินค้า การให้บริการด้านสุขภาพ การขนส่งนำเข้าและส่งออก การค้าบริเวณ
ชายแดน ด้านอาหารและการท่องเที่ยว การค้าขายสินค้าทางออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงการสร้างภาคี
เครือข่ายทั ้งในประเทศและต่างประเทศ เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านธุรกิจ         
ให้สามารถแข่งขันท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคมการสื่อสารไร้พรมแดนในการประกอบธุรกิจบัณฑิต
จึงต้องได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสมรรถนะด้านธุรกิจ เพ่ื อสามารถนำ   
องค์ความรู้ไปพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
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    11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบจากธุรกิจและต่อธุรกิจ      

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ความเหลี่อมล้ำทางรายได้และโอกาสการเข้าถึง
ทรัพยากรประกอบกับสภาพสังคมปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารไร้พรมแดน
และนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่ปัจจุบันมีความ
หลากหลายด้านภาษาเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่ใช้ภาษามลายูในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งเป็นภาษาที่ใช้ใน
การติดต่อดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเพื ่อนบ้าน เช่น ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโ ดนีเซีย 
สาธารณรัฐสิงคโปร์และบรูไนดารุสลาม เป็นต้น ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้าน
ภาษามลายู องค์ความรู ้ด ้านธุรกิจ และมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื ่อสาร             
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิต จึงเป็นความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษามลายูเพื่อธุรกิจ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
อย่างมั่นคง นำพาประเทศไทยเข้าสู ่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น โดยสามารถประยุกต์ องค์ความรู ้ใน       
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ตลอดจนสามารถนำภูมิปัญญามาพัฒนาให้คงอยู่และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชน 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน     

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 12.1.1  การพัฒนาหลักสูตรที ่ทำให้ผู ้เรียนเข้าใจการเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม         

และวัฒนธรรม วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  
 12.1.2  การพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ  
 12.1.3  การพัฒนาหลักสูตรเน ้นบูรณาการการเร ียนการสอนกับการทำงานในสถาน

ประกอบการเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ ปฏิบัติงานทั้งในรายวิชาการฝึกสหกิจศึกษา และรายวิชาเฉพาะด้าน   
ที่จัดการเรียนการสอนเป็นชุดวิชา (Module) โดยบูรณาการรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้  
จากการเรียนไปบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ 
 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่ความ   

เป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) ได้กำหนดวิส ัยทัศน ์คือ มหาวิทยาลัยคลังป ัญญา                 
แห่งชายแดนใต้ ภายใต้ปรัชญาองค์กร คือ “สร้างพลังปัญญาเพื่อท้องถิ่นชายแดนใต้” มุ่งเน้นการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการมืออาชีพ การปรับปรุง
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หลักสูตรภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ มีการบูรณาการศาสตร์องค์ความรู้ด้านการภาษา องค์ความรู้ด้านธุรกิจ 
และเทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องบริบทของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาไปสู่เป้าหมาย เพ่ือผลิตบัณฑิตมีสมรรถนะตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ  

ในการนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นว่าการผลิตบัณฑิตด้านภาษามลายูเพื่อธุรกิจ สามารถเป็น
กลไกสำคัญที ่จะส ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของคนในพื ้นที ่  เพ ื ่อนำมาพัฒนาเศรษฐกิจ               
ของประเทศชาติให้รุ่งเรือง ผ่านการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะ  
ตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสในการพัฒนาและจัดการศึกษา
ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศมาเลเซีย อิ นโดนีเซีย    
บรูไนดารุสลาม เป็นต้น อีกท้ังยังได้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ พันธกิจและปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาที่ว่า เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ “สร้างพลังปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้” โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ใช้กระบวนการทางการศึกษา กระบวนการพัฒนา
องค์ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริง   

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

   โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหารหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. หมวดวิชาเฉพาะบางรายวิชาที ่มีการจัดการเรียนการสอนบูรณการรายวิชากับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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รายวิชาที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ มีดังนี้ 
ลำดับที่ รายวิชา บูรณการ 

1 321112012 ภาษามลายูเพ่ือ
ประกอบการธุรกิจในอาเซียน  

สาขาวิชาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ  
คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ คณะวิทยาการจัดการ  

2 321113022 ภาษามลายูเพ่ือการ
สื่อสารดิจิทัล  

สาขาวิชาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

3 121111011 ภาษามลายูในสื่อ
ประเภทวิทยุและโทรทัศน์  

สาขาวิชาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ  

4 121113024 กฎหมายธุรกิจ
เบื้องต้น  

สาขาวิชาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ คณะวิทยาการจัดการ  

5 121114042 การส ื ่อสารภาษา
มลายูเพื ่อจ ัดการตราสินค้าและ
ประชาสัมพันธ์  

สาขาวิชาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  
คณะวิทยาการจัดการ 

6 121113023 การจัดการทรัพยากร
มนุษย์  

สาขาวิชาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
และสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการ
จัดการ 

3. หมวดว ิชาเล ือกเสร ี  น ักศ ึกษาเล ือกเร ียนตามความสนใจทุกรายว ิชาท ี ่ เป ิดสอน                  
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น 

  ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 

 อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรต้องบริหารจัดการเนื ้อหาสาระ กระบวนการเรียนการสอน         
ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษามลายู
เพ่ือธุรกิจ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้        
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
เชี่ยวชาญภาษามลายู ชำนาญในการสื่อสารทางธุรกิจ วินัยเด่น เน้นคุณธรรม พัฒนาสังคม 

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื ่อธุรกิจ จัดการเรียนการสอน         

โดยม ุ ่ งเน ้นค ุณภาพด้านว ิชาการ เพ ื ่อผล ิตบ ัณฑิตให ้ม ีความสามารถออกไปปฏ ิบ ัต ิ งาน                      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ รู้จักคิดและวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีจริยธรรมในวิชาชีพและมีจิตสำนึกที่ดีงามต่อสังคม พัฒนาคณาจารย์ให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ รวมทั้ง มุ่งบริการวิชาการเพ่ือแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำแห่งภาษามลายูเพื่อธุรกิจ 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื ่อธุรกิจ (ฉบับปรุง พ.ศ. 2565)           

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของตลาดงานภาคธุรกิจ ให้มีคุณสมบัติครอบคลุม      
ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 

1. มีความสามารถโดดเด่นด้านภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ 
2. เป็นนักคิดและนักปฏิบัติ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ 
4. ม ีความชำนาญในการส ื ่อสารทางธ ุรก ิจและสามารถนำไปปฏ ิบ ัต ิพร ้อมเป็น   

ผู้ประกอบการได้  
5. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื ่น และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่าง      

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับสากล 

6. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ    

ไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้ 
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1.4 ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ปีที ่ รายละเอียด กิจกรรมระหว่างภาคเรียน 
สมรรถนะ/ผล

การเรียนรู้ 
1 มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทภาษา

มลายูในภูมิภาคอาเซียน    มีความรู้
ด้านโครงสร้างภาษาศาสตร์ภาษา
มลายู สัณฐานวิทยา สัทศาสตร์และ
สรวิทยาภาษามลายู มีทักษะการ
สื่อสาร เช่นการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนภาษามลายู สามารถ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

1.  กิจกรรมฝึกประสบการณ์ระหว่างภาค   
เรียน ณ สถานประกอบการในประเทศ  
2.  Extra Time (อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชพี) 
3.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยใช้ชั้นปีเป็น
ฐาน 

 

นักสื่อสาร
ภาษามลายู
เพื่อธุรกิจ 

2 ม ีท ักษะการแปลเช ิงธ ุรก ิจและ        
มีลักษณะเฉพาะ เข้าใจความสัมพันธ์
ของภาษามลายูก ับการประกอบ
ธ ุ ร ก ิ จ  ป ระย ุ กต ์ ค ว าม ร ู ้ ด ้ า น 
เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างดี
เพื่อประกอบธุรกิจ 

1.  Job Shadowing 
2.  Extra Time (อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชพี) 
3.  โครงการเปิดโลกทัศน์ทางธุรกิจ 
4.  กิจกรรมฝึกประสบการณ์ระหว่างภาค
เร ียน ณ สถานประกอบการท ั ้ งในและ
ต่างประเทศ 
5.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยใช้ชั้นปีเป็น
ฐาน  

ล่าม  
นักแปลภาษา
มลายูเพื่อธุรกิจ  

3 มีทักษะการคิดเชิงเหตุผล สามารถ
วิเคราะห์ทฤษฎีการใช้ภาษามลายู
เพ ื ่อธ ุรก ิจ สามารถประย ุกต ์ ใช้
ความรู้ทางภาษามลายูและศาสตร์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ด้านธุรกิจ สามารถนำเสนอและการ
ประชุมทางธุรกิจ   

1.  Extra Time (อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชพี) 
2.  โ คร งกา รแลก เปล ี ่ ยนน ั กศ ึ กษา ใน     
ภูมิภาคอาเซียน 
3.  กิจกรรมฝึกประสบการณ์ระหว่างภาค
เร ียน ณ สถานประกอบการท ั ้ งในและ
ต่างประเทศ 

 
 

นักการตลาด
ดิจิตอล 
 

4 มีความพร้อมด้านการประสานงาน
ธุรกิจ สามารถปรับใช้ความรู้ ทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษามลายู
เพ ื ่อธ ุรกิจ ไปใช ้ในการประกอบ
อาชีพ 

1.   เตรียมสหกิจศึกษาภาษามลายู 
2. ฝึกสหกิจศึกษาภาษามลายูเพื ่อธุรกิจ    
ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 16 สัปดาห์ 
 

ผู้ประกอบการ
ธุรกิจใน
ภูมิภาค
อาเซียน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.  ปรับปรุงหลักสูตร ศิลปศาสตร
บ ัณฑ ิต  สาขาว ิ ช าภาษามลายู         
เพ ื ่ อ ธ ุ ร ก ิ จ ให ้ ม ี ม าตรฐานตาม            
ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กำหนด 

• ประเมินการเรียนการสอนประจำ
ภ า ค ก า ร ศ ึ ก ษ า ภ า ย ใ น  30 วั น           
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

• การประเมินการเร ียนการสอน
ประจำปีภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุด
การศึกษา 

• มคอ. 5 

• มคอ. 7 

2.  ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง  
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

• ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู ้ประกอบการและการ
เปล ี ่ยนแปลงของภาษามลาย ูและ
สังคม 

• รายงานผลการ
ป ร ะ เ ม ิ น ค ว า ม
ต้องการและประเมิน
ความพึงพอใจในการ
ใ ช ้ บ ั ณ ฑ ิ ต ข อ ง
ผู้ประกอบการ 

3. ภายในระยะเวลา 5 ปี หลักสูตร
มีการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
กานสอนและบริการวิชาการโดยนำ
ประสบการณ์และความรู้ทางภาษา
มลายูเพื่อธุรกิจไปบูรณาการ 

• สนับสนุนบุคลากรด้านการเร ียน
การสอนให้เข้าร่วมอบรมหรือสัมมนา
ว ิชาการท ี ่ เป ็นประโยชน ์หร ือช ่วย
ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ 

• รายงานผลการ
อบรมหรือสัมมนา
วิชาการของอาจารย์
ในหลักสูตร 

• วุฒิบัตรการ
อบรมหรือสัมมนา 

• ส่งเสริมให้
อาจารย์ทำวิจัยและ
ผลงานวิชาการ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

          ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ                 
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ไม่มี  
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1  วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาที ่1  เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม 
   ภาคการศึกษาที ่2  เดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม 
     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื ่นครบถ้วน        
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนด 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 ปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ  
2.3.2 นักศึกษาขาดทักษะพื้นฐานทางด้านการเรียนรู้ที ่จำเป็น เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

และทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  
2.3.3 ระดับความรู้ด้านภาษามลายูของผู้ที่เข้าศึกษาแตกต่างกัน  

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดระบบดูแลโดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง 

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศระดับคณะ เข้าร่วมกิจกรรมปรับพื ้นฐานระดับคณะ และกิจกรรมปฐมนิเทศ     
ระดับหลักสูตร เพื ่อปรับทัศนคติ ละลายพฤติกรรม เสริมสร้างความเชื ่อมั ่นและความภาคภูมิใจ            
ในสาขาวิชาชีพ  

2.4.2 จัดกิจกรรมสอนเสริมนอกเวลาเรียนเพื ่อปรับพื ้นฐานความรู้ ความสามารถในการใช้   
ภาษามลายู เช่น กิจกรรมปรับพื ้นฐาน กิจกรรมพี ่ต ิวน้อง กิจกรรมชั ้นปีเป็นฐาน และกิจกรรม            
Extra Time Intensive of Malay Language for Business เป็นต้น  
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   2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 
ระดับชั้นปี 

 
จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ระดับปริญญาตรี (4) ปี       
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2  40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3   40 40 40 
ชั้นปีที่ 4    40 40 

รวมจำนวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่า            

จะสำเร็จการศึกษา 
- - - 40 40 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

 2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา       
คนละ 9,000 บาท            
ต่อภาคการศึกษา 

720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล        
คนละ 700 บาทต่อปี 

28,000 56,000 84,000 112,000 112,000 

รวมรายรับ 748,000 1,496,000 2,244,000 2,992,000 2,992,000 
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  2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

ระดับชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. เงินคงคลัง ร้อยละ 20 149,600 299,200 444,800 598,400 598,400 
2. รายจ่ายระดับ

มหาวิทยาลัย ร้อยละ 40 
299,200 598,400 899,600 1,196,800 1,196,800 

3. ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงาน ร้อยละ 40 

299,200 598,400 899,600 1,196,800 1,196,800 

รวม 748,000 1,496,000 2,244,000 2,992,000 2,992,000 
จำนวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 

     2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน 

     2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 ระบบการเท ียบโอนหน ่วยก ิตให ้ เป ็นไปตามข ้อบ ั งค ับ ระเบ ียบ หร ือประกาศของ         

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

3.  โครงสร้างหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ดังนี้ 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื ่อธ ุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง          

พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี      

โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 
     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 
           1) วิชาบังคับ         12 หน่วยกิต 
           2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 
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1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต  ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 
           1) วิชาบังคับ          3 หน่วยกิต 
           2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 

1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 
           1) วิชาบังคับ          3 หน่วยกิต 
           2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 

     1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ          3 หน่วยกิต 

           1) คณะครุศาสตร์                                                       3 หน่วยกิต 

       หรือ    

           2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          3 หน่วยกิต 

       หรือ    

           3) คณะวิทยาการจัดการ          3 หน่วยกิต 

       หรือ    

         4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร         3 หน่วยกิต 

 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า       84 หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า        75 หน่วยกิต 
          1) วิชาเอกบังคับ         48 หน่วยกิต 
          2) วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า        27 หน่วยกิต 
    2.2  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 
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___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนกัศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

  3.1.3 รายวิชา   
    รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื ่อธ ุรกิจ 

ประกอบด้วย รายวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี ดังนี้ 
      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า         30  หน่วยกิต 

            1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   

ไม่น้อยกว่า 
 

        15 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า         12 หน่วยกิต 

151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 
Language Thought and Communication 

                3(3-0-6) 

151001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*        
Thai for Communication 

                3(3-0-6) 

151001003 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ*  
 Thai for Careers 

                3(3-0-6) 

151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา  
English for Fun 

                3(3-0-6) 

151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์           
English Usage for Social Network 

                3(3-0-6) 

151001007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้* 
English for Communication and 
Learning Development 

                2(1-2-3) 

151001008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*    
English for Communication 1 

                2(1-2-3) 

151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 
Technology and Media Literacy 

                3(3-0-6) 
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         2) วิชาเลือก                                                 ไม่น้อยกว่า          3 หน่วยกิต    
151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย  

Developments of Thai Speaking and 
Writing Skills 

                3(3-0-6) 

151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
English Communication Skills 
Development 

                                            
3(3-0-6) 

151001011 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
Chinese for Communication 

                3(3-0-6) 

151001012 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  
Malayu for Communication 

                3(3-0-6) 

        1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                                    ไม่น้อยกว่า                  6  หน่วยกิต 

             1) วิชาบังคับ                                            ไม่น้อยกว่า        3      หน่วยกิต 
151001016 อยู่ดีกินดีมีสุข  

Well-being 
                3(3-0-6) 

151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน* 
Science in Daily Life 

                3(3-0-6) 

              2) วิชาเลือก                                              ไม่น้อยกว่า         3    หน่วยกิต 
151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนำเสนอ  

Information Technology for 
Presentation 

                3(3-0-6) 

151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*          
Information Technology in Daily Life 

                3(3-0-6) 

151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*       
Mathematics in Daily Life 

                3(3-0-6) 

151001019 การบริหารร่างกาย  
Body Exercise 

                1(0-2-2) 

151001020 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต*  
Sports for the Quality ofLife Development 

                2(1-2-3) 

151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิน  
King’s Philosophy for Local Development 

                3(3-0-6) ___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนกัศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 



18 
 

 

151001022 ชี้ช่องทางดีชี้ช่องทางรวย  
Introduction of Ethics and Wealth   

                3(3-0-6)  

151001023 ความงดงามแห่งตน  
Beauty of Life 

                3(3-0-6) 

151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง  
Step to the World 

                2(1-2-3) 

151001025 ความจริงของชีวิต*               
Truth of Life 

                3(3-0-6) 

151001026 การพัฒนาตน*                       
Self Development 

                2(2-0-4) 

151001027 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต*              
Aesthetics for Life 

                3(3-0-6) 

151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*         
Life and Thai Culture 

                2(1-2-3) 

        1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                          ไม่น้อยกว่า                     6    หน่วยกิต 
             1) วิชาบังคับ                                                                     3    หน่วยกิต 
151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  

Multiculture and Peace  
  3(3-0-6)               

             2) วิชาเลือก                                    ไม่น้อยกว่า                    3    หน่วยกิต 
151001030 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม  

Life Skill for Society  
    3(3-0-6)  

151001031 สังคมภิวัตน์* 
Socialization 

    3(3-0-6) 

        1.4  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              3    หน่วยกิต 
1) คณะครุศาสตร์                                                                3   หน่วยกิต 

151001032  ครูแห่งแผ่นดิน   3(3-0-6) 
 Teachings of King Rama 9  
 หรือ  
               2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                    3  
151001033 วิถีไทยวิถีถิ่น  

Thai and Local Ways 
 

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนกัศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชที่เป็นอัตลกัษณ์ของหลักสูตร 

 หรือ  
               3) คณะวิทยาการจัดการ                                                     3   หน่วยกิต 
151001034   ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์   3(3-0-6)  
 Young Enterpreneurs  
 หรือ  
               4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                             3   หน่วยกิต 
151001035   วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น   3(3-0-6) 
 Science for Community  

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า           84      หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า        75      หน่วยกิต 

1) วิชาเอกบังคับ    ไม่น้อยกว่า              48      หน่วยกิต 

121111001 ทักษะการฟังและพูดภาษามลายู 
Malay Language for Listening and Speaking Skills 

 3(2-2-5) 

121111002 ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น 
Introduction to Malay Linguistics 

 3(3-0-6) 

121111003 สัณฐานวิทยา 
Morphology 

 3(3-0-6) 

121111004 โครงสร้างภาษามลายู 
Malay Structure 

 3(3-0-6) 

121111006 ทักษะการอ่านและเขียนภาษามลายู 
Malay Language for Reading and Writing Skills 

 3(2-2-5) 

121111007 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษามลายู 
Malay Phonetics and Phonologies 

 3(3-0-6) 

121111008 การแปลเบื้องต้น 
Introduction to Translation 

 3(3-0-6) 

121111009 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในโลกธุรกิจ* 
Intercultural Communication in Business World 

 3(3-0-6) 

321112012 ภาษามลายูเพ่ือประกอบการธุรกิจในอาเซียน*  
Malay Language for Business  in ASEAN 
 

 6(3-6-9) 
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___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชที่เป็นอัตลกัษณ์ของหลักสูตร 

121112017 การเขียนภาษามลายูเชิงธุรกิจ 
Business Malay Writing 

 3(3-0-6) 

121112018 การสื่อสารภาษามลายูเพ่ือการส่งออกและนำเข้า* 
Malay Communication for Export and Import 

 3(3-0-6) 

321113022 ภาษามลายูเพ่ือทักษะการสื่อสารดิจิทัล* 
Malay Language for Digital Communication Skill 

 6(3-6-9) 

121113030 สัมมนาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ 
Seminar on Malay Language for Business 

 3(2-2-5) 

121113031 การศึกษาเอกเทศ 
Independent Study 

 3(2-2-5) 

2)   วิชาเอกเลือก                     ไม่น้อยกว่า             27      หน่วยกิต 

121111005 ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ์ 
Malay Language in Printed Mass Media 

 3(3-0-6) 

121111010 ภาษามลายูถิ่น 
Malay Dialects 

 3(3-0-6) 

121111011 ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุและโทรทัศน์ 
Malay Language in Radio and Television Broadcasting 

 3(3-0-6) 

121112013 อักขระยาวี 
Jawi Script 

 3(3-0-6) 

121112014 วรรณกรรมมลายูเบื้องต้น 
Introduction to Malay Literature 

 3(3-0-6) 

121112015 วาทวิทยาภาษามลายู 
Malay Rhetoric 

 3(3-0-6) 

121112016 บทบาทและสถานะภาษามลายูเพื่อธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 
Role and Status of Malay Language for Business in  ASEAN 
Region 

 3(3-0-6) 

121112019 ภาษามลายูเพ่ือการบริการ 
Malay for Hospitality 

 3(2-2-5) 

121112020 การแปลเชิงธุรกิจ 
Business Translation 

 3(3-0-6) 

121112021 สำนวนและสุภาษิตมลายู  3(3-0-6) 
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Malay Proverbs 
121113023 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

Human Resource Management 
 3(3-0-6) 

121113024 กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น 
Introduction to Business Laws 

 3(3-0-6) 

121113025 การสื่อสารภาษามลายูในการเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง 

Communication in Malay for Negotiation and Conflict 

Management 

 3(3-0-6) 

121113026 ภาษามลายูเพ่ือธุรกิจการกีฬา 

Malay Language in Sport Business 

 3(3-0-6) 

121113027 ภาษามลายูเพ่ือธุรกิจการสื่อสาร* 

Malay Language for Communication Business 

 3(3-0-6) 

121113028 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษามลายู 

Analysis of Malay Language Structure 

 3(3-0-6) 

121113029 การประเมินงานสร้างสรรค์ภาษามลายู 

Evaluation of Malay Aesthetic Works 

 3(3-0-6) 

121113032 ภาษามลายูเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ 
Malay Language for Entrepreneurship 

 3(3-0-6) 

121113033 ภาษามลายูเพ่ือธุรกิจออนไลน์ 
Malay Language for Online Business 

 3(3-0-6) 

121113034 ภาษามลายูเพ่ือธุรกิจการบันเทิง 

Malay Language for Entertainment Business 

 3(3-0-6) 

121113035 ล่ามทางธุรกิจ 
Business Interpreter 

 3(3-0-6) 

121113036 สถานการณ์การใช้ภาษามลายูในปัจจุบัน 
Current Situation in Malay Language 
 
 
 

 3(3-0-6) 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลกัสตูร 
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121113037 วรรณคดีการละครมลายู 
Malay Drama Literature 

 3(3-0-6) 

121113039 ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Malay Language and Information Technology 

 3(3-0-6) 

121114040 การสื่อสารภาษามลายูในธุรกิจการบิน 
Malay Communication in Aviation Business 

 3(3-0-6) 

121114041 การนำเสนอและการประชุมทางธุรกิจ 
Presentations and Meetings in Business 

 3(2-2-5) 

121114042 การสื่อสารภาษามลายูเพ่ือการจัดการตราสินค้า 
และประชาสัมพันธ์ 
Malay for Communications for Brand Management  
and Public Relations  

 3(3-0-6) 

 
       2.2     กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ           ไม่น้อยกว่า               9      หน่วยกิต 

121114038 เตรียมสหกิจศึกษาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ 
Pre-Co-operative Education in Malay Language      

for Business 

3(3-0-6) 

121114043 สหกิจศึกษาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ 
Co-operative Education in Malay Language                       

for Business 

              

6(600) 

      3. หมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า         6      หน่วยกิต  
 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา    
ของหลักสูตรนี้ 
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3.1.3 แผนการศึกษา  
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1   

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 

121111001  ทักษะการฟังและพูดภาษามลายู 3(2-2-5) 
121111002 ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น 3(3-0-6) 
121111003 สัณฐานวิทยา 3(3-0-6) 
121111004 โครงสร้างภาษามลายู 3(3-0-6) 

               รวม 18 หน่วยกิต 
 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 

121111006 ทักษะการอ่านและเขียนภาษามลายู 3(2-2-5) 
121111007 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษามลายู 3(3-0-6) 
121111008 การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
121111009  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในโลก      
                 ธุรกิจ 

3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
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 แผนการศึกษา (ต่อ) 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 321112012 ภาษามลายูเพ่ือประกอบการธุรกิจ 

                ในอาเซียน 
6(3-6-9) 

 
วิชาเอกเลือก  6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
                                                รวม 21 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 121112017 การเขียนภาษามลายูเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 

121112018 การสื่อสารภาษามลายูเพื่อการส่งออกและ
นำเข้า 

3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
                    รวม 21 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 321113022 ภาษามลายูเพ่ือทักษะการสื่อสารดิจิทัล 6(3-6-9) 

วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 

                      รวม 18 หน่วยกิต 
 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 121113030 สัมมนาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) 
121113031 การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5) 
วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 

                                                รวม 12 หน่วยกิต 
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 แผนการศึกษา (ต่อ) 
  ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 121114038 เตรียมสหกิจศึกษาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ  3(3-0-6) 
วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 121114043 สหกิจศึกษาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ  6(600) 
รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 
 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร               ไม่น้อยกว่า             15        หน่วยกิต 

         1.1) วิชาบังคับ                                 ไม่น้อยกว่า             12        หน่วยกิต 

 

151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                                                      3(3-0-6) 
 Language Thought and Communication  

ภาษากับการส ื ่อสาร ความสัมพันธ ์ของภาษากับ ความคิดและการส ื ่อสาร          
ทักษะการฟังและการอ่าน การลำดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอดความคิด
เพ่ือการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น การ
เล่านิทานพ้ืนบ้าน  

Language and Communication, relation between languages with ideas 
and communication, listening and reading skills, idea organization, idea 
conclusion, expressing ideas for communication for both speaking and writing, 
Thai use through songs, plays and folk tale 

 
151001002  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*                                                            3(3-0-6)       
 Thai for Communication 

ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษา  
ในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่     
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจำวันตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice of 
language in daily life use in listening, speaking, reading and writing, use of 
language in formal and information communication, conducting informative 
presentation, giving opinion, suggestion and rational criticism, study of 
problem conditions and its solutions of language used in daily life, realizing 
ethics and awareness of Thai society 

 ___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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151001003 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*                                                    3(3-0-6) 
 Thai for Careers 

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
เพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งในชีวิตประจำวัน  
และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 

Practicing and developing Thai language used in listening, speaking, 
reading and writing in order to communicate effectively in accordance with 
the rules; both for daily life and career as well as presenting, providing 
knowledge, analyzing opinion, and suggesting through process of academic 
research effectively and be able to use in various situations which is beneficial 
to the career and daily life 

  
151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา                                                                    3(3-0-6) 
 English for Fun 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษคำศัพท์
และสำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเอง/ผู้อื่น การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การแสดง
ความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

 English usage for daily communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and introducing 
others, basic information inquiries, giving opinions, feeling expression, class 
presentation 

 
151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                                                 3(3-0-6) 
 English Usage for Social Network 

การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์ การตั้งและการตอบ
กระทู ้เป็นภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ การแสดงความคิดเห็น         
เป็นภาษาอังกฤษ การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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Simple English writing in social media, giving queries and answers in 
English, online chatting, giving opinions in English, writing and replying email 
in English 

 
151001007 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้*                                2(1-2-3) 

 English for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจำวัน
ในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะนำตนเองและผู้อ่ืน   
การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การบรรยายลักษณะบุคคลและ
สิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดง
ความคิดเห็นพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือแหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนา      
การสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรมบทความ หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills, listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various situations such as greeting; leave-
taking, self-introduction and others, requesting, offering help, giving 
suggestion, describing people, objects and places, inquiring and information 
giving, talking on telephone and expressing opinion; development of skills in 
using tools and resources for communicative study such as dictionary, article 
and newspaper and information technology for communication 

 
151001008  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 *                                                     2(1-2-3) 

 English for Communication 1 

การฝ ึกปฏ ิบ ัต ิการฟ ัง พ ูด อ ่าน และเข ียนภาษาอ ังกฤษเพ ื ่อการส ื ่อสาร                     
ในชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับ      
การปฏิบัต ิงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ       
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
        Practices of English listening, speaking, reading, and writing for daily  
communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to 
working performance and career fields, studying on customs and traditions of 
English speaking countries including appropriate social etiquette 

 ___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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151001009  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 *                                                     2(1-2-3) 

 English for Communication 2 

การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ 

Practice and development of listening, speaking, reading and writing 
English through real situations in related careers, practice of thinking skills, 
problem solving analyzing and decision making skills for daily life and future 
career 

 

151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                                                         3(3-0-6) 

 Technology and Media Literacy  

การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื ่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ      
และการสื่อสาร การเข้าถึงและประเมินข้อมูล การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การวิเคราะห์    
สื่อการใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ การใช้สื ่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้อง     
ตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   

Information literacy, media literacy, IT and communication literacy, 
information access and evaluation, information use and manageability, media 
analysis, simple tools usage for media production, social media use under law 
controls and ethics in technology 

 
1.2)  วิชาเลือก                                ไม่น้อยกว่า               3        หน่วยกิต 

151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                                   3(3-0-6)       

 Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจากสื่อต่าง ๆ  
นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และมารยาท 
ในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 

Developments of speaking and writing skills, speaking and writing for 
both formal and informal occasion, research, knowledge from listening and 
reading from various media, presenting with presentation and writing with 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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ethics and moral realization, communication manners, criticizing speaking and 
writing 

 
151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                                           3(3-0-6)       

 English Communication Skills Development  

การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การอ่านและเขียน
ข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   

Listening and speaking in daily-life situations, short message reading and 
writing, non-complicated sentence reading and writing 

 

151001011 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                               3(3-0-6)      

 Chinese for Communication 

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน 
การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน  

Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, vocabularies, basic 
Chinese grammars, greetings and basic daily-life conversation 

 
151001012 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                                                            3(3-0-6)       

 Melayu for Communication 

การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน 
การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 

Melayu usage for communication in daily life, vocabularies, basic Melayu 
grammars, greetings and basic daily-life conversation 

 

2) กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                            ไม่น้อยกว่า            6         หน่วยกิต 

 2.1) วิชาบังคับ              3         หน่วยกิต 

151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข                                                                         3(3-0-6)       

 Well-being 

การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหารเฉพาะโรค การอ่าน
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ฉลากโภชนาการ ความรู ้เรื ่องยาเบื ้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   

Science and technology use in daily life, effects of using science and 
technology on environment, foods and nutrition, dietetics, nutrition 
information reading, basic drug information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical and mental health 

 

151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*                                                       3(3-0-6)       

 Science in Daily Life    

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน 
อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการดำรงชีวิต 
ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิต ประจำวัน 
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บ
รักษา 

Energy and its sources, electric energy and electricity generation, electric 
circuits in houses and electrical equipment, principles of electrical devices, 
energy for living, human organ systems, heredity, chemical use in daily life, 
using microorganism in food industries, agricultural and industrial production 
management with heat, cold, radiochemical, packaging and storage 

 

     2.2)  วิชาเลือก                               ไม่น้อยกว่า             3         หน่วยกิต 

151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ                                               3(3-0-6)       

 Information Technology for Presentation 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการ
เข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ และการ
นำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

Introduction to information technology, data access and use, accessing 
information methods, searching strategies, analyzing and synthesizing 
information, presenting information in various forms 

 
___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*                                            3(3-0-6)       

 Information Technology in Daily Life 

ความรู ้ เบ ื ้องต้นเก ี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์
คอมพิวเตอร์ในชีว ิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู ้ กฎหมายและจรรยาบรรณ 
ในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, information technology, computer 
application in daily life, data warehouse application, laws and ethics in using 
information system and security system 

 
151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*                                                       3(3-0-6)       

 Mathematics in Daily Life 

หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย 
การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics and 
interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to apply in 
daily life  

 
151001019 การบริหารร่างกาย                                                                      1(0-2-2)       

 Body Exercise 

หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหารร่างกาย
เพ่ือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของร่างกาย และการ
ทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกกำลังกายและการเลือกเล่นกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา 

Principles of body management, skill practice and basic technique of 
body management to gaining muscle, body flexibility and physical fitness self-
check, exercise selection and playing sports for healthiness, sportsmanship 

 

 

 

 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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151001020 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต*                                                    2(1-2-3) 

 Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและ
วิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬา   
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจาก    
การเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื ้นเมืองในท้องถิ ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้าง     
ภาวะการเป็นผู้นำ 

Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports competition, 
principles and how to choose sports for individual potential, conduct of 
principles for playing sports at maximum benefits to body, emotion and 
society, injury prevention from sports and basic first aid, utilizing sports skill 
and developing life quality with sports and traditional games, personality 
development promoting leadership 

 
151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                                               3(3-0-6)       

 King’s Philosophy for Local Development 

 ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อม  
และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริเพื่อความกินดีอยู่ดี
ของประชาชน การพ ัฒนาท ี ่ ย ั ่ งย ืน  และการประย ุกต ์ ใช ้ศาสตร ์พระราชาใน                     
การพัฒนาท้องถิ่น 

King’s philosophy for agricultural management, economies, 
environment and education; sufficiency economy philosophy, royal projects 
for the better living of people, sustainable development, applying the King’s 
philosophy for community development 

 
151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย                                                             3(3-0-6)       

 Introduction of Ethics and Wealth    

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  
มีการพัฒนาตนเองเพื่อดำรงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อื ่นได้ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู ้อื ่น การบริหารจัดการและภาวะผู ้นำ  

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื ้องต้น  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาด   
และการสื่อสาร  

Development of learning, understanding and valuing lives, society and 
environment; self-development for happy living and getting along well with 
people, promoting ethics and moral; care for others, leadership 
management, human resource management, investment channel, principles 
of basic business, analyzing business environment, accounting and financing, 
online business, marketing and communication 

 

151001023 ความงดงามแห่งตน                                                                    3(3-0-6)       

 Beauty of Life      

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น ธรรมชาติ
ของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื ้องต้น หลักการพูด
นำเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการทำงานกลุ่มและทำงานทีม  
และทักษะการใช้ชีวิต 

Introductions to human relation, self-understanding and understanding 
others, human nature, personality developments, social etiquette, principles 
of basic speaking, principles of oral presentation in front of meeting, status 
of good leadership and followership, self-developments for groups work and 
teamwork, living skills 

 

151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง                                                                          2(1-2-3)  

 Step to the World 

การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน 
การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพื ่อสมัครงาน และการเขียนประวัติส่วนตัว  
การนัดหมายเพื ่อส ัมภาษณ์งาน การส ัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธ             
การสัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ำเสียง         
ในการพูด คำศัพท์ และสำนวนเพื่อการปฏิบัติงานและการสื่อสารในสำนักงาน การบันทึก
การปฏิบัติงานการบันทึกการประชุม และการนำเสนอ การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติ
ตนในการทำงาน การทำงานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 
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Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out application 
form, writing letters or email for job application, writing resume, appointment 
for job interview, interviewing, interview acceptance and rejection, telephone 
conversation, etiquette in tone of speaking, vocabularies and expressions for 
work practice and 

 
151001025 ความจริงของชีวิต*                                                                    3(3-0-6) 

 Truth of Life 

ความหมายของช ีว ิต การดํารงช ีว ิตในสังคม ป จจุบ ันกับโลกว ิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจร ิงและหลักศาสนธรรมไปประย ุกต์  
ในการแก้ปญหาและพัฒนาป ญญา ช ีว ิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจร ิยธรรม            
ตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศน แบบ          
ตางๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริง 
และความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความ  
สงบสุขของชีวิตและสังคม 

Meaning of life, living in today society with science and information 
technology, applying truth and religious in problem solving and intellectual 
developing, life and society, moral and ethics development based on 
religious precepts, peaceful life and society, different worldview perception,  
advantages and disadvantages analyzing of worldviews in order to find out 
truth and meaning of life to be a perfect human being and leading to a 
peaceful life and society 

 

151001026 การพัฒนาตน*                                                                          2(2-0-4)  

 Self Development  

หล ักการและองค ์ประกอบตลอดจนปัจจ ัย ของพฤต ิกรรมของมน ุษย ์ตน 
กระบวนการเกิด และพัฒนาตน การพัฒนาสติป ัญญา ความฉลาดทางอารมณ์  
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์  
การทำงานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

 
___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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Principles, elements, as well as factors of human behavior, emergence 
process and self- development, emotional intelligence and ethics 
development, prevention and stress managing, human relations creating, 
teamwork and conflict managing 

 
151001027 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*                                                                  3(3-0-6) 

 Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความสำคัญของการรับรู้       
กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ 
คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรำลึก ความคุ้นเคยและ
นำเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying differences in 
science of beauty, importance and backgrounds of visual, hearing and 
movement perception towards visual arts, arts, music arts and performance 
through perception process of value, recognition, familiarity which lead to  
appreciationand obtaining experiences of aesthetic appreciation 

 
 

151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*                                                               2(1-2-3) 

 Life and Thai Culture 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ ่น และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของ  
มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ  
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต
และการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

Social identity, local and Thai culture, significance of human relations, 
human nature, psychological process, public consciousness creation in order 
to build interpersonal relationship and community, self-development for the 
advance in life and career, religious principles application to life and career  

 
 

 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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3)  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                       ไม่น้อยกว่า                6          หน่วยกิต 

   3.1) วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 

151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                                                             3(3-0-6)       

 Multiculture and Peace 

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความ
เข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิด
พื ้นฐานเกี ่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย  
และสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริม
สันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคม
แบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 

Meanings, significance and types of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts of 
peace and reconciliation, problems and conflict of Thai and World society, 
resolving conflict with peace, social activity for peace promotion, public 
consciousness and responsibility towards multiculture society, living together 
in democratic society, right prevention guidelines 

 

                     3.2) วิชาเลือก                               ไม่น้อยกว่า               3         หน่วยกิต 

151001030 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                                                                   3(3-0-6)       

 Life Skill for Society 

ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัว             
ในศตวรรษที ่ 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื ่อสารสารสนเทศ การเรียนรู ้อาชีพ 
การเร ียนร ู ้ส ังคมผู ้ส ูงว ัย การสร ้างค ุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ  
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in the 21st 
century, multiculture understanding, information communication, career 
learning, elder society learning, building self-valued and public conscious 
development, life-long learning for sustainable development 
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151001031 สังคมภิวัตน์*                                                                            3(3-0-3) 

 Socialization 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม
โลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human beings and environment in Thai society, 
ASEAN and world societies, globalization and natural phenomenon impacting 
on the changing of society in various dimensions including tradition, culture, 
economics and political affairs 

4)  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                3          หน่วยกิต 

                     4.1)  คณะครุศาสตร์                                                   3          หน่วยกติ 

151001032 ครูแห่งแผ่นดิน                                                                          3(3-0-6)       

 Teachings of King Rama 9  

 คำพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู ่การเปลี่ยนแปลง        
สี่เสาหลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา หน้าที่พลเมือง   

Teachings of King Rama 9 for teachers profession, praising teachers, 
learning to changes, four pillars of learning, life-long learning, modern 
teachers, volunteering, civil duties 

หรือ 
                     4.2)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         3         หน่วยกติ 
151001033 วิถีไทย วิถีถิ่น                                                                           3(3-0-6)       

                 Thai and Local Ways 

พื ้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้  วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ ่น  อัตลักษณ์ 
ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจำถิ ่น วัฒนธรรม 
ด้านภาษา วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชายแดนใต้ วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้ และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรใน
ชุมชนท้องถิ่น 

Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, local 
community culture and southern border identity: food , dress, local textiles 
and language; traditions and belief, created things from southern-border folk 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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wisdom, people lifestyle in southern border, case studies of learning resores 
in local community 

หรือ 
                     4.3)  คณะวิทยาการจัดการ                    3          หน่วยกติ 
151001034 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์     3(3-0-6)       

 Young Enterpreneurs 

ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐ     
และเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู ้ประกอบการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็น
ผ ู ้ประกอบการ การประเมินความเป็นไปได ้ทางธ ุรก ิจ แนวทางการ จ ัดต ั ้งธ ุรกิจ  
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ 
การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อม
สำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

Background and significance of special economic zone, government 
and private policy special economic zone, analysis of guidelines for 
becoming entrepreneurship in special economic zone, concepts and theory 
of entrepreneurship, seeking for opportunity to become entrepreneurship, 
evaluation of business probability, forming business guideline, personal 
financial planning, income management; expenses, savings and debts, 
spending money for investment, concept and preparation for becoming 
entrepreneurship in digital era, tax benefit, ethics and social responsibility, 
and related laws 

หรือ 
                     4.4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร         3         หน่วยกติ 
151001035 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น          3(3-0-6)       

 Science for Community   

ความรู ้ ความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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    Knowledge, scientific and technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, scientific application for community 
development 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า               84       หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน           ไม่น้อยกว่า               75       หน่วยกิต 
     1) วิชาเอกบังคับ                                                    48       หน่วยกิต 

121111001 ทักษะการฟังและพูดภาษามลายู 
Malay Listening and Speaking  Skill 

    3(2-2-5) 

 หลักการฟังและพูดภาษามลายู ฟังการสนทนาโดยเจ้าของภาษาจากสื่อต่างๆ   
การแสดงบทบาทสมมุติในชีวิตประจำวัน  การกล่าวคำในพิธีการต่าง ๆ การพูด          
ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษามลายูมาตรฐานและตามบริบทของวัฒนธรรมมลายู 
         Principles of listening and speaking Malay;  hear conversations by 
native speakers from various media;  role play in daily life; speech at 
various ceremonies;  speaking correctly according to standard Malay 
grammar and the context of Malay culture 
 

121111002 ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น 
Introduction Malay Linguistics 

     3(3-0-6) 
 

          ประวัติความเป็นมาวิวัฒนาการของภาษามลายู  แนวคิดทฤษฏีภาษาศาสตร์
สัทศาสตร์ สัทวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ทางด้านภาษามลายู 
         History and evolution of Malay ; concept and theory of Malay 
linguistics; phonetics; phonology;  morphology; syntax and semantics 
 

 

121111003 สัณฐานวิทยา 
Morfology 

      3(3-0-6) 

 กรอบแนวคิดพื ้นฐานสัณฐานวิทยา ความแตกต่างระหว่างหน่วยคำกับคำ      
การสร้างคำแบบต่างๆ คำอุปสรรค คำปัจจัย คำเดี ่ยว คำประสม คำซ้ำ คำนาม 
คำกริยา คำคุณศัพท์และคำกริยาช่วยชนิดต่างๆในภาษามลายู 

Conceptual framework of morphology; the differences between 
morpheme and word; word formation; prefix, suffix, single word, 
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compound word, reduplicated word, noun, verb, adjective, various 
auxiliary verbs in Malay 
 

121111004 โครงสร้างภาษามลายู 
Malay Structure 

       3(3-0-6) 

 กรอบแนวคิดเกี ่ยวกับโครงสร้างภาษาวลี รูปแบบวลี การสร้างวลี วิเคราะห์       
วลี อนุประโยค รูปประโยคพื้นฐาน ประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ประโยคคำสั่ง 
ประโยคอุทาน และรายละเอียดย่อยของรูปแบบประโยคต่างๆ 

Conceptual frameworks on language structure; phrases; phrase 
patterns; phrase construction; phrase analysis; clauses; basic sentence 
patterns; declarative sentences; interrogative sentences; command 
sentences; exclamation sentences; and details of various sentence 
patterns 

  
121111006 ทักษะการอ่านและเขียนภาษามลายู 

Malay Reading and Writing 
       3(2-2-5) 

 หลักการอ่านและเขียนภาษามลายู การฝึกอ่านสำนวน บทความ นิทาน        
ภาษามลายู การอ่านเพื ่อจับใจความและการวิเคราะห์ความหมาย การฝึกเขียน
ข้อความง่ายๆ เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การฝึกเขียนย่อความ เรียงความ จดหมาย     
เป็นต้น 

 Principles of reading and writing; practicing reading idioms;  articles; 
and stories in Malay; reading comprehension and semantic analysis; 
practicing writing simple texts about daily life; Practice writing 
abbreviations;  essays; letters 

  
121111007 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษามลายู 

Malay Phonetics and Phonology 
      3(3-0-6) 

 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสัทศาสตร์ ระบบเสียงและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง    
การใช้สัทอักษร สรีรสัทศาสตร์ และนินาทสัทศาสตร์ เสียงพยัญชนะและเสียงสระ     
ในภาษามลายูกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสรวิทยา การกระจายของหน่วยเสียง โครงสร้าง
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พยางค ์และคำในหล ักส ัทศาสตร ์และสรว ิทยา การวิ เคราะห ์ระบบเส ี ยง                     
ในภาษามลายูถิ่น 

 Concept about phonet ics ,  organs and sounds of speech; 
usingphonetic alphabets, articulatory and acoustic phonetics; sound of 
Malay consonants and vowel; concept of phonology; distribution of 
phonemes;  syllable and word structure in phonetics and phonology; 
analysis of sound system of dialects 
 

121111008 การแปลเบื้องต้น 
Introduction to Translation                             

      3(3-0-6) 
 

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการแปล กระบวนการแปล ชนิดของการแปลและเทคนิค 
การแปล ปัญหาที่พบในการแปล การใช้รูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง หลักการแปล     
และงานเขียนเฉพาะแบบ 

Basic concepts of translation ;  translation process ;  types of 
translation and translation techniques ; problems encountered in 
translation;  correct writing style; principles of  translation and specific 
writing 

  
121111009 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในโลกธุรกิจ* 

Intercultural Communication in Business World 
       3(3-0-6) 

 ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับวัฒนธรรม มติทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางวัฒนธรรม
ที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการสื่อสารภาษามลายูที่เหมาะสมกับกลุ่มสังคม   
ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทตา่งๆ 
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการสื ่อสารต่างว ัฒนธรรมอันเป็นประโยชน์           
ต่อการประกอบธุรกิจ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางธุรกิจของมลายูในสามจังหวัดชาย
ภาคใต้ 

Meaning, importance, concepts and theories related to cross-cultural 
communication; relationship between communication and culture;  
cultural consensus; cultural factors influencing communication; practicing 
Malay communication skills suitable for different cultural groups;  

___________________________________________ 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลกัสตูร 



44 
 

 

understanding cultural diversity in various contexts; solving problems and 
obstacles of intercultural communication that is beneficial to business 
operations; exchange of Malay business culture in the three southern 
provinces 

 
321112012 ภาษามลายูเพื่อประกอบการธุรกิจในอาเซียน*                                              

Malay Language for Business in ASEAN 

       6(3-6-9) 

 กรอบแนวคิดเกี ่ยวกับภาษามลายู ความแตกต่างของภาษามลายูในอาเซียน  
ความสำคัญของภาษามลายู การเปรียบเทียบสถานะและบทบาทของภาษามลายู      
ในภูมิภาคอาเซียนในด้านธุรกิจ การฝึกทักษะการใช้ศ ัพท์ ส ํานวนบทสนทนา        
ภาษามลาย ู เพ ื ่อประกอบการธ ุรก ิจ การฝ ึกท ักษะการฟัง การพูด การอ ่าน              
และการเขียนบันทึกช่วยจำ รายงานทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การเจรจาทางธุรกิจด้วยภาษามลายู และการนำเสนองาน
ในที ่ประชุมด้วยภาษามลายู หลักการทฤษฎี คุณสมบัติและแนวทางการปฏิบัติ        
ของการเป็นผู ้ประกอบการ แนวทางการจัดตั ้งธ ุรกิจ การเตรียมพร้อมสำหรับ               
การเป็นผู้ประกอบการ จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการ  
ล ักษณะของธ ุรก ิจในภูม ิภาคอาเซ ียน แนวค ิด สภาพแวดล ้อม และร ูปแบบ             
ความเป็นผู้ประกอบการ การบริหารจัดการธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด้านการผลิต 
การตลาด การเงิน การบัญชี และการบริหารสารสนเทศ 

Conceptual framework for Malay language; the differences in of Malay 
in ASEAN;  the importance of  Malay language;  comparison of Malay status 
and role in the ASEAN region in Business; practice of using Malay 
vocabulary and conversational expressions for business; practice of 
listening, speaking, reading and memo writing skills,  business reports, 
business letters, e-mails to for entrepreneurs; Malay for business 
negotiations and presentations in the meeting; theory principles, 
qualifications and practice guidance of entrepreneurship; business 
establishment guidelines; preparation for entrepreneurship; ethics and 
code of conduct for businessmen as entrepreneurs; characteristics of 
businesses in the ASEAN region; concepts, environments and 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลกัสตูร 
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entrepreneurial models; business administration; business activities in 
production, marketing, finance, accounting and information management 
 

121112017 การเขียนภาษามลายูเชิงธุรกิจ 
Business Malay Writing 

       3(3-0-6) 

 ความร ู ้พ ื ้นฐานด ้านการเข ียนจดหมาย การส ่งตอบอ ี เมล ์ทางการและ                 
ไม่เป็นทางการ การเขียนแบบเสนอโครงงานทางธุรกิจ การเขียนเพื่อธุรกิจเกี่ยวกับ
สินค้า การถามข้อมูลสินค้า การสั่งซื ้อสินค้า การใช้คำศัพท์และสำนวนในการใช้     
ภาษามลายูด้านธุรกิจ 

 Basic knowledge of business writing in Malay, replying to formal and  
informal emails; writing business proposals; writing for a product business; 
asking for product information; order product; the use of vocabulary and 
expressions in the use of Malay in business 

  
121112018 การสื่อสารภาษามลายูเพื่อการส่งออกและนำเข้า* 

Malay Communication for Export and Import 
        3(3-0-6) 

 วิธีการรูปแบบของการติดต่อสื่อสารในทางธุรกิจ วิธีปฏิบัติการเขียนจดหมาย    
การบ ันท ึกข ้อความการเข ียนรายงาน การอ ่าน การฟัง การสนทนาเทคนิค              
การสัมภาษณ์ การนำเสนอ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
การจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้า การพัฒนาการค้ากับต่างชาติ
กระบวนการและวิธีการส่งออกและนำเข้าระเบียบพิธีศุลกากร  

 Methods and forms of communication in business, business practice; 
writing letters; note taking; report writing; message reading; listening; 
conversation; interview techniques; presentation; information 
dissemination; advertising and public relation; export and import 
management in organization development of international trade; process 
and methods of export and import; regulations; customs duty 
 
 
 
 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลกัสตูร 
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321113022 ภาษามลายูเพื่อทักษะการสื่อสารดิจิทัล* 
Malay Language for Digital Communication Skill   

      6(3-6-9) 

 ทักษะภาษามลายูเชิงบูรณาการทั ้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน        
และองค์ความรู ้สำคัญเพื ่อการติดต่อสื ่อสารและการร่วมงานระหว่างวัฒนธรรม       
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในยุคโลกาภิวัตน์ แนะนำและประยุกต์ความรู้ความเข้าใจ     
และการใช้สื ่อดิจิทัล การเป็นพลเมืองดิจิทัลและทักษะในศตวรรษที่ 21 เลือกสรร 
ประเม ิน และสร ้างเน ื ้ อหา หร ือส ื ่อด ิจ ิท ัล ในร ูปแบบต ่างๆ ในบร ิบทท ี ่มี                       
การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์        
ธ ุรก ิจการท ่องเท ี ่ยว ธ ุรก ิจสม ัยใหม ่ เป ็นต้ น และการแลกเปล ี ่ยนข ่าวสาร                 
และการนำเสนองานในรูปแบบมัลติมีเดีย 

Integrated Malay language skills, i.e. speaking, listening, reading and 
writing, and core of knowledge for intercultural communication and 
collaboration using the digital technology in the globalized world; 
introducing and applying the digital literacy, the digital citizenship, and the 
21st century skills; selecting, evaluating and creating the digital content in 
the Malay-speaking context for communication of business: hotel, 
logistics, tourism, and modern trade business; information exchange and  
perform a presentation through multimedia 
 

121113030 สัมมนาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ 
Seminar in Malay Language for Business 

      3(2-2-5) 

 หลักเกณฑ์การส ัมมนา แนวคิดการจ ัดส ัมมนา ร ูปแบบของการส ัมมนา            
การฝึกทักษะการดำเนินการส ัมมนาภาษามลายูเพื ่อธ ุรกิจ การศึกษาค้นคว้า           
การวิเคราะห์ปัญหาของภาษามลายูเพื ่อธุรกิจ การรวบรวมข้อมูลและนำเสนอ         
โดยใช้ภาษามลายูในการสัมมนาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ 

 Rules of seminar; seminar concept; seminar format; conducting           
a seminar; conducting a study and research on the problems of Malay for 
business; data collection, data analysis and presentation with Malay 
language 

 
 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลกัสตูร 
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121113031 การศึกษาเอกเทศ 
Independent Study                                                                

      3(2-2-5) 

 ทฤษฏีและหลักการว ิจ ัยเบ ื ้องต ้น ร ูปแบบการว ิจ ัย การทำเค้าโครงวิจัย            
การทบทวนวรรณกรรมที ่เกี ่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล         
การอภิปรายผล การอ้างอิง การฝึกปฏิบัติการวิจัย การค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
ทางด้านภาษาศาสตร์วรรณคดี วัฒนธรรมมลายู หรือภาษามลายูกับการประกอบธุรกิจ 
และการนำเสนอผลการศึกษาโดยใช้ภาษามลายู 

 Theories and principles of preliminary research, research model 
research proposal, literature review ; research design, data analysis ;  
results analysis;  discussion; references; research practice; self-study on 
topics of linguistics ; literature; Malay culture or Malay language and 
business; presenting the study results with Malay 

 
               2)  วิชาเอกเลือก                       ไม่น้อยกว่า         27        หน่วยกิต 

121111005 ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ์  
Malay Language in Printed Mass Media 

    3(3-0-6) 

 ศัพท์และสำนวนภาษามลายูที่ใช้วัจนลีลา การใช้ภาษาในสื่อสิ่งพิมพ์ ในสื่อมวลชน
ประเภทสิ่งพิมพ์ประกาศ โฆษณา และสื่ออิเล็คโทรนิค 

Malay vocabulary and idioms used as speech styles of printing media, 
in mass media, types of publishing announced, advertisements and 
electronic media 

  
121111010 ภาษามลายูถิ่น 

Malay Dialects  
    3(3-0-6) 

 กรอบแนวคิดเกี ่ยวกับภาษามลายูถิ ่น ตระกูลของภาษามลายู การเกิดขึ้น        
ของภาษามลายูถิ่น ลักษณะของภาษามลายูถิ่นที่ใช้ในภูมิภาคมลายู การเปรียบเทียบ
ภาษามลายูถิ ่นต่างๆ ในระดับหน่วยเสียง หน่วยคำ ประโยคและความแตกต่าง        
ของความหมาย การจัดกลุ่มของภาษามลายูถิ่น  
 Concept of Malay dialects; language family of Malay; emergence of 
Malay dialects; characteristics of Malay in Malay region; comparison of 
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Malay dialects phonemes, morphemes, sentences and differences of the 
meaning, grouping of Malay dialects 

  
121111011 ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุและโทรทัศน์  

Malay Language in Radio and Television Broadcasting 
    3(3-0-6) 

 ศัพท์เกี ่ยวกับสื่อมวลชนประเภทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประเภท
ต่างๆ ของรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ศัพท์และสำนวน ที่ใช้บ่อย      
ในรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ข่าวประเภทต่าง ๆ       

Vocabulary about radio and television media; categories of radio and 
television programmers; vocabulary and expressions frequently used in 
radio and television programmers; news of different categories 

  
121112013 อักขระยาวี 

Jawi Script  
    3(3-0-6) 

 ประวัติความเป็นมาของอักษรยาวี พยัญชนะ สระ เครื ่องหมายวรรคตอน      
ระบบการสะกด และการออกเสียง การอ่าน และเขียนข้อความภาษามลายู การแปลง
ข้อความ 

Background of Jawi script; Jawi consonants; vowels; punctuations; 
spelling and pronunciations system; reading and writing Malay text with 
Jawi script; transliteration      

  
121112014 วรรณกรรมมลายูเบื้องต้น 

Introduction to Malay Literature  
     3(3-0-6) 

 ความรู ้ เบื ้องต้นเกี ่ยวกับวรรณกรรมมลายู ประวัต ิวรรณกรรมมลายู ล ีลา          
การประพันธ์ การใช้คำศัพท์เฉพาะทางวรรณกรรมในงานเขียน ร้อยกรอง เรื ่องสั้น    
และบทละคร การวิเคราะห์บทประพันธ์ต่างๆ 

Introduction to literature in Malay; history of Malay literature; writing 
styles; meaning, discussion of concepts and literary terms in poem, short 
stories and drama; analysis of writing styles 
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121112015 วาทวิทยาภาษามลายู 
Malay Rhetoric 

     3(3-0-6) 

 หลักวาทวิทยาเบื้องตน ทฤษฎี และระเบียบวิธีทางวาทวิทยา การวิเคราะห์      
บทอ่าน วาทกรรมประเภทต่างๆ การพัฒนาบุคลิกภาพการสื ่อความหมายด วย         
วัจนภาษาและอวัจนภาษา พัฒนาทักษะการพูดภาษามลายูในสถานการณตางๆ 

Introduction to Rhetoric; Rhetorical theory and methodology analysis 
of reading passages;  various types of discourses; personality 
development; verbal and non-verbal communication; development of 
Malay speaking skills in various situations 

  
121112016 บทบาทและสถานะภาษามลายูเพื่อธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  

Roles and Status of Malay Language for Business in 
ASEAN Region 

     3(3-0-6) 

 นโยบายทางภาษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียนต่อภาษามลายู ความสำคัญ  
ของภาษามลายูต ่อธ ุรกิจของประเทศในภูม ิภาคอาเซียน บทบาทและสถานะ           
ของภาษามลายู ในการประกอบธุรกิจกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน  

Language policy; importance of Malay for business in ASEAN;  role 
and status of Malay language in business with ASEAN countries  

 
121112019 ภาษามลายูเพื่อการบริการ  

Malay Language for Hospitality 
     3(2-2-5) 

 ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา คำศัพท์ และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การท่องเที่ยว  
และการโรงแรม หลักการบร ิหารจ ัดการธุรก ิจการท่องเที ่ยวและการโรงแรม         
ข้อมูลเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวและการโรงแรม การใช้ภาษามลายู          
เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม      
มีการศึกษานอกสถานที่  

Analysis and practice of Malay language usage, vocabulary and 
expressions related to tourism business and hotel industry; principles of 
tourism and hospitality management; practice of communicative Malay 
language in various tourism and hospitality situations; field trips or site 
visits 
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121112020 การแปลเชิงธุรกิจ 
Business Translation 

     3(3-0-6) 

 หลักการแปลทางธุรกิจเบื ้องต้น แนวคิดพื ้นฐานเกี ่ยวกับการแปล กระบวน     
การแปล กลวิธ ีในการแปล ปฏิบัตการแปลข้อความทางธุรกิจจากภาษามลายู          
เป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษามลายู  

 Basic principles of business translation; basic concepts of translation; 
translation process; translation strategies; practice translating business 
messages from Malay to Thai and from Thai into Malay 

  
121112021 สำนวนและสุภาษิตมลายู  

Malay Proverbs        
     3(3-0-6) 

 ที่มา ความหมาย ลักษณะและความสำคัญของสำนวนสุภาษิตภาษามลายู สำนวน
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เปรียบเทียบความหมายและวิเคราะห์การใช้คำโครงสร้างวลี   
และความหมายตามบริบทสังคมระหว่างสำนวนภาษามลายูกับสำนวนสุภาษิตภาษาอ่ืน 

Origins, meanings, characteristics and importance of Malay proverbs; 
daily-life idioms; comparison of meaning and analysis of word usage, 
phrase structure, and social context between Malay idioms and proverbs 
in other languages 
 

121113023 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resources Management  

      3(3-0-6) 

 แนวคิดและทฤษฎีเก ี ่ยวกับการจ ัดการทรัพยากรมนุษย ์ ขอบข่ายหน้าที่          
ความรับผิดชอบและขั ้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน         
การวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา          
การบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติ งาน ระบบการประเมินผล         
การปฏิบัติงานยุคใหม่ สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงจริยธรรม  
ทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 

Concepts and theories of human resources management; scope of 
responsibility and process of human resource management; work analysis; 
manpower planning; recruitment; training; development; performance 
assessment; modern performance evaluation system; information for 
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human resource management and business ethics and social 
responsibility 

  
121113024 กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น  

Introduction to Business Laws  
      3(3-0-6) 

 ความหมาย แนวคิด ความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง     
กับการควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา        
หนี ้ และเอกเทศสัญญา พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ กฎหมายเกี ่ยวกับ      
การส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภค จริยธรรมและจรรณยาบรรณทางธุรกิจ 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

Meaning, concept, importance of business law Laws related to 
business regulation civil and commercial code on legal contracts; debts 
and contracts business; security act laws on investment promotion 
consumer protection; business ethics and code of conduct ethical 
standards act and the computer crime 

 
121113025 การสื่อสารภาษามลายูในการเจรจาต่อรองและการจัดการ 

ความขัดแย้ง 
Communication in Malay for Negotiation and Conflict 
Management 

      3(3-0-6) 

 ความหมาย แนวคิด เทคนิคกลยุทธ์การใช้ภาษามลายูในการเจรจาต่อรอง       
และการจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ การวางแผนการเจรจาต อรองและทักษะ            
การติดตอสื่อสารด้วยภาษามลายูเพื่อการเจรจาตอรอง วิธีการในการแกไขปญหา     
และหลีกเลี่ยงอุปสรรคการประเมินกลยุทธในการเจรจาตอรอง การหลีกเลี่ยงการผ่อน
ปรนการประนีประนอม การจัดการความขัดแย้งในองค์กร กระบวนการจัดการ      
ความขัดแย้งโดยใช้ภาษามลายู สาเหตุความขัดแย้งในองค์กร ผลกระทบที่เกิดขึ้น    
จากความขัดแย้ง 

Meanings, concepts, techniques, strategies for using Malay in 
negotiation and business conflict management; planning on negotiation 
and Malay communication skills for negotiation; methods for solving 
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problems and avoiding obstacles; assessing a negotiation strategy; 
avoidance of relief; compromise; conflict management in organizations; 
conflict management process using Malay language; cause of conflict in 
the organization consequences of conflict 

  
121113026 ภาษามลายูเพื่อธุรกิจการกีฬา 

Malay Language for Sports Business  
   3(3-0-6) 

 ความสำคัญ ลักษณะ กลยุทธ์ แนวคิด ทฤษฏี รูปแบบ โครงสร้าง องค์ประกอบ
เทคนิคการใช้ภาษามลายูเพ่ือธุรกิจการกีฬา หลักการทางธุรกิจการกีฬา ประเภทธุรกิจ
ทางการกีฬา ฝึกปฏิบัติ ศัพท์และสำนวนเฉพาะ การสื ่อสารการตลาดด้านธุรกิจ      
การกีฬา  

Importance, characteristics, strategies, concepts, theories, styles, 
structures, technical elements of Malay language usage for sports 
business; sports business principles; types of sports business, practice, 
specific vocabularies and expressions; sports business marketing 
communication  

  
121113027 ภาษามลายูเพื่อธุรกิจการสื่อสาร*  

Malay Language for Communication Business 
      3(3-0-6) 

 ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์การสื่อสารภาษามลายูเพื่อธุรกิจ ประเภท
ของธุรกิจการสื่อสาร องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารการตลาด ปฏิบัติการฟ ง    
อาน พูด และเขียน การวางแผนทางด้านกลยุทธ์ในการสื่อสาร ตลอดจนวิเคราะห์
วิธีการและกระบวนการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่ประสบผลสำเร็จในยุคโลกาภิวัตน์ 

Meaning, importance, and objectives of Malay communication for 
business; types of business communication; elements and processes of 
marketing communications; practice of listening, reading, speaking and 
writing; strategic planning in communication as well as analyzing methods 
and processes of successful intercultural communication in era of 
globalization 
 
 ___________________________________________ 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลกัสตูร 



53 
 

 

121113028 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษามลายู 
Analysis of Malay Language Structure 

      3(3-0-6) 

 วิเคราะห์ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน ประโยคเน้น
ประธาน ประโยคเน้นกรรม การใช้คำเชื่อมในประโยค วิเคราะห์โครงสร้าง หน้าที่ 
ลักษณะ ของไวยากรณ์ ศึกษาทฤษฏีต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค     
แบบต่างๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้น 

Analyzing simple, compound, and complex sentences; active  and 
passive voices; using conjunctions in sentences; analyzing structure, 
functions, and grammar characteristics; studying various theories used to 
analyze more complex sentence structures 

 
121113029 การประเมินงานสร้างสรรค์ภาษามลายู 

Evaluation of Malay Aesthetic Works 
      3(3-0-6) 

 ผลงานด้านการสร้างสรรค์ เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น บทร้อยกรอง และบทละคร
ภาษามลายูโดยนำทฤษฏีต่างๆ มาประยุกต์ในการประเมินคุณค่าของผลงาน           
เช่น ทฤษฏีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ และอ่ืน ๆ    

Aesthetic works such as novels, short stories, poem and script by 
using theories for evaluating value of aesthetic works such as psychology 
theories, sociology, history, and etc 

  
121113032 ภาษามลายูเพื่อเป็นผู้ประกอบการ           

Malay Language for Entrepreneurship  
   3(3-0-6) 

 ศัพท สํานวนบทสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจการบริการเชน ธุรกิจที่พักธุรกิจอาหาร  
และเครื่องดื่ม ธุรกิจการจัดเลี้ยง และธุรกิจสปาเป็นตน ภาษามลายูเพื่อการปฏิบัติงาน
ธุรกิจการบริการ หลักการทฤษฎีคุณสมบัติ และการปฏิบัติของการเป็นผู้ประกอบการ      
ด้านบริการแนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การจัดการด้านบริการ การเตรียมพรอมสำหรับ
การเป็นผู้ประกอบการจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการ 

Terms, expression and conversation concerning hospitality business: 
accommodation, food and beverage, and catering service Malay for 
working in hospitality business; principles, theories and practices of 
entrepreneurship in service sectors; guidelines for the establishment of 
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business, service management, competency preparation for being             
an entrepreneur, business ethics for entrepreneurship in service sectors 

  
121113033 ภาษามลายูเพื่อธุรกิจออนไลน์  

Malay Language for Online Business  
   3(3-0-6) 

 ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์การใช้ภาษามลายูเพื ่อธุรกิจออนไลน์ 
ประเภทของสื ่อออนไลน์ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษามลายูในธุรกิจออนไลน์          
การสนทนาในสังคมออนไลน์ ความรู ้เบื ้องต้นภาษามลายูเกี ่ยวกับธุรกิจออนไลน์ 
รูปแบบการดำเนินธุรกิจออนไลน์ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ เครื่องมื อและวิธีการ     
ในการสื่อสารภาษามลายูเพื่อธุรกิจออนไลน์ จรรยาบรรณ กฎหมายและข้อบังคับ       
ที่เก่ียวกับธุรกิจออนไลน์ 
       Meanings, importance and objectives of using Malay language for 
online business; types of online media; Listening, speaking, reading, and 
writing Malay in online business; conversation in social media society; 
basics knowledge of Malay language about online business; promoting 
website;  tools and methods for Malay communication in online business; 
ethics, laws and regulations related to online business 

  
121113034 ภาษามลายูเพื่อธุรกิจการบันเทิง  

Malay Language for Entertainment Business 
   3(3-0-6) 

        ความรู้ความเข้าใจ หลักการ แนวคิด ทฤษฏี รูปแบบ โครงสร้าง องค์ประกอบ
เทคนิคสำหรับการใช้ภาษามลายูเพื่อธุรกิจการบันเทิง ประเภท บทละครเวที ละคร
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สารคดี บทรายการวิทยุ-โทรทัศน์ สร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติ  ศัพท์  
และสำนวนเฉพาะ การสื่อสาร การตลาด ศิลปะการแสดงในธุรกิจการบันเทิง 

Knowledge, understanding, principles, concepts, theories, forms, 
structures; technical elements for the use of Malay language for 
entertainment business, genres: plays, plays, TV dramas, films, 
documentaries, radio-television program scripts, creative practice, 
vocabulary and expressions, communication, marketing, performing arts in 
the entertainment business 
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121113035 ล่ามทางธุรกิจ  
Business Interpreter  

   3(2-2-5) 

 ความหมาย แนวคิด บทบาท ล ักษณะ และทักษะพื ้นฐานของล ่าม หลัก          
และเทคนิคในการแปลสารทางธุรกิจ กลวิธีการสื่อสาร หลักการ ขั้นตอน และเทคนิค
การแปล แบบล่ามในงานธุรกิจ ฝึกแปลแบบล่ามจากภาษามลายู เป็นภาษาไทย      
และจากภาษาไทยเป็นภาษามลายู โดยฝึกฝนจากสถานการณ์จำลอง 

Meanings, concepts, roles, characteristics and basic skills of 
interpreters; principles and techniques of business translation; 
communication strategies, principles, procedures and techniques of 
translation; Practice Interpretation in business Interpreting from Malay into 
Thai and from Thai to Malay by practice in simulation 

  
121113036 สถานการณ์การใช้ภาษามลายูในปัจจุบัน  

Current situation in Malay Language 
   3(3-0-6) 

  วิเคราะห์การใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ภาษา    
การวิเคราะห์ภาษาที ่ ใช ้ในการดำเน ินชีว ิตของผู ้ ใช ้ภาษามลายูจากสื ่อต ่าง ๆ            
เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เป็นต้น  
 Analysis of language performance in real situations, problems and 
difficulty in language use, analysis of language use in daily life from media 
such as newspaper, television, and etc 
 

121113037 วรรณคดีการละครมลายู  
Malay Drama Literature 

   3(3-0-6) 

 ความรู ้เกี ่ยวกับวรรณคดี และละครมลายูในกลุ ่มประเทศที ่ใช้ภาษามลายู         
เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และบรูไน ที ่ส ื ่อถึง วัฒนธรรม ภาพสังคม            
และเหตุการณ์บ้านเมือง ของแต่ละประเทศ ผ่านงานเขียนวรรณคดี และบทละคร 

Knowledge of literature and Malay drama in Malay-language 
countries, such as Malaysia, Indonesia, Singapore and Brunei, reflecting the 
culture of country’s society pictures through writing literature and drama 
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121114039 ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
Malay Language and Information Technology  

   3(3-0-6) 

  การฟัง การอ่านคำสั่ง คำแนะนำ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ โครงสร้างภาษา คำศัพท์ สำนวน ที ่เกี ่ยวข้องกับการประยุกต์
คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ สามารถประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปในการเรียน     
ภาษามลายู อินเตอร์เน็ต ระบบการสื่อสารและข้อมูล การเขียนบรรยายลำดับขั้นตอน 

Listening to the order, reading content related to computer and 
information technology, language structure, vocabulary, idioms related to 
computer applications, operating system, and data, describing the steps 

  
121114040 การสื่อสารภาษามลายูในธุรกิจการบิน  

Malay Communication in Aviation Business   
   3(3-0-6) 

 ความรู ้ทั ่วไปเกี ่ยวกับธุรกิจการบิน ความรู ้พื ้นฐาน การใช้คำศัพท์ สำนวน     
ภาษามลายู ว ัฒนธรรมที่ใช้ทั ้งภาคพื ้น และบริการบนเครื ่องบิน การให้บริการ          
แก่ผู ้โดยสารบนเครื ่องบิน การประกาศการออกตั ๋วเช็คอิน การให้ข้อมูลเกี ่ยวกับ
สนามบิน การใช้และทำความเข้าใจเที่ยวบินตารางเวลากฎระเบียบ การเข้าเมือง      
ขั้นพื้นฐานทางด้านการบิน การประยุกต์ทักษะการสื่อสารภาษามลายูที่คล่องแคล่ว    
ในการบริการ 

General knowledge of aviation business; basic knowledge; vocabulary; 
Malay idioms and culture used both on the ground and on the fleet;  
serving passengers on board;  announcements, ticketing, checking-in, 
giving airport information; understanding flight schedules, basic aviation 
immigration regulations; application of fluent Malay communication skills 
for service 

  
121114041 การนำเสนอและการประชุมทางธุรกิจ   

Presentations and Meetings in Business 
   3(2-2-5) 

 ความหมาย และความสำคัญของการนำเสนอการประชุมทางธุรกิจ หลักการ
ออกแบบการนำเสนอ ข้อมูลการใช ้ม ัลต ิม ี เด ีย การฝ ึกทักษะในการนำเสนอ            
การฝ ึกทักษะการมีส ่วนร ่วมในการประชุมทางธ ุรก ิจ การดำเน ินการประชุม            
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การวิเคราะห์ผู ้ฟัง และข้อพิจารณาทางวัฒนธรรมการนำ เสนอ และการอธิบาย        
ให้เหตุผลการนำเสนอ แนวคิดท่ีแตกต่างอย่างเหมาะสม 

Meanings and importance of business presentations; principles of 
presentation design, information, use of multimedia; skills in presentation 
and participation in business meetings, arranging meeting audience 
analysis and cultural considerations; presentation and explanation; 
reasoning; presenting different and appropriate ideas 

  
121114042 การสื่อสารภาษามลายูเพื่อการจัดการตราสินค้าและประชาสัมพันธ์              

Malay Communications for Brand Management and 
Public Relations 

   3(3-0-6) 

 ความหมายและความสำคัญของแบรนด์ องค์ประกอบของแบรนด์ เอกลักษณ์  
ของแบรนด์ การสร้างความเข ้มแข็งของแบรนด์ การสร้างคุณค่าของแบรนด์             
ฝึกปฏิบัติการแผนพัฒนาสำหรับสินค้าและบริการที่มีแบรนด์ตลอดจนกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ การฝึกทักษะที่สำคัญของนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ การจัดองค์การ
ประชาสัมพันธ์และบทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อองค์กร การส่งเสริม
การตลาดโดยใช้เครื่องมือการประชาสัมพันธ์เป็นหลัก 

Definitions and importance of brand; components of brand; brand 
identity; brand strengthening; building brand equity; branded products or 
services development plan; public relations process and job skills of 
professional public relations;  organizing  public relations and roles of 
public relations in organizations;  promotional campaigns in which public 
relations plays a key element; techniques and tools used in the field of 
public relations 

  
            2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                  ไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต 

121114038 เตรียมสหกิจศึกษาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ     3(3-0-6) 
 Pre Co-operative Education Malay Language for Business  
 หลักการแนวคิดกระบวนการสหกิจศึกษา และระเบียบข้อบังคับที ่เกี ่ยวข้อง

เทคนิคในการสมัครงานความรู ้พื ้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ         
เพื ่อนําไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาเช่น การพัฒนา

 



58 
 

 

บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารมนุษยสัมพันธ์ การทำงาน
เป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการตลอดจนวิธีการเขียน
รายงานเทคนิค การนําเสนอผลงานทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติจริงในสถาน
ประกอบการ 

Principle, concept, cooperative education process and related 
regulations of technique of job application; basic knowledge of working in 
the workplace in accordance with professional standard framework; 
personality development, English, information technology, 
communication, human relation, teamwork, quality management system 
in the workplace; report writing, academic presentation technique and 
practice in the workplace 

  
121114043 สหกิจศึกษาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ 

Co-operative Education in Malay Language for Business 
6(600) 

 
 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา โดยมีขั้นตอน

การสมัคร และคัดเลือกมีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนแน่นอนและต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็นพนักงานมีการนำความรู้ที ่ได้ศึกษามาบูรณาการ   
เพ่ือประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมายมีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการท่ีเกี่ยวข้อง
เพิ ่มเติมภายใต้คำปรึกษาของคณาจารย์ที ่ร ับผิดชอบ โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน     
อย ่างน ้อย  4 เด ือนและทำการประเม ินผลร ่วมก ับฝ ่ายทร ัพยากรมน ุษย ์ของ           
สถานประกอบการ 

 Internship at a workplace in accordance with the field of study 
through the process of job application and selection; being assigned the 
work responsibilities and understanding of organizational rules; 
application of the internship knowledge to assigned work; searching for 
additional knowledge and technology under the supervision of advisors; 
working at least four months during internship and being cooperatively 
assessed by the Department of Human Resources in the workplace 
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3.2 ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ำเร็จ

การศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. นางสาวพารีดา 
หะยีเตะ 
อาจารย์ ดร. 
 
 

Ph.D. (Malay 
Language Research) 

M.A. (Malay Language 
Research) 

B.Ed. (Malay 
Language Research) 

National University of 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

National University of 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

University of Brunei 
Darussalam ประเทศบรูไน
ดารุสซาลาม 

2564 
 
2550 
 

2546 

15 15 15 15 15 

2. นางสาวสูฮัยลา   
บินสะมะแอ 
อาจารย์ 
 

M.Ed. (Malay 
Language) 
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจและ
การจัดการ) 

Sultan Idris Education 

University  ประเทศมาเลเซีย 

สถาบันราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

2549 
 
2543 
 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวซำสีนาร์  
ยาพา 
อาจารย์ 

M.Ed. (Malay 
Language) 
ศศ.บ. (มลายูศึกษา) 

Sultan Idris Education 

University ประเทศมาเลเซีย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 
 
2545 

15 15 15 15 15 

4. นายมะนาวาวี  
มามะ 
อาจารย์ 
 

M.A. (Malay Language 
and Linguistics) 
B.A. (Malay Language 
and Linguistics) 

University of Brunei 
Darussalam ประเทศ
บรูไนดารสุซาลาม 
University of Brunei 
Darussalam ประเทศ
บรูไนดารสุซาลาม 

2556 
 
2545 

15 15 15 15 15 

5. นางนุรฮูดา  
สะดามะ 
อาจารย์ 

M.A. (Malay Studies) 

ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) 

University of Malaya 
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2555 

2547 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/์ภาคการศึกษา) 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. นางสาวพารีดา 
หะยีเตะ 
อาจารย์ ดร. 

 

Ph.D. (Malay 
Language 
Research) 

M.A. (Malay 
Language 
Research) 
B.Ed. (Malay 
Language) 

National University of 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

 
National University of 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย 
 
University of Brunei  
Darussalam ประเทศบรูไนดา
รุสซาลาม 

2564 

 

 

2550 
 
 
2546 

15 15 15 15 

2. นางสาวสูฮัยลา   
บินสะมะแอ 
อาจารย์ 

 

M.Ed. (Malay 
Language) 
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ
และการจัดการ) 

Sultan Idris Education 

University  ประเทศมาเลเซีย 

สถาบันราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

2549 
 
2543 
 

15 15 15 15 

3. นางสาวซำสีนาร์  
ยาพา 
อาจารย์ 

M.Ed. (Malay 
Language) 
ศศ.บ. (มลายูศึกษา) 

Sultan Idris Education 

University ประเทศมาเลเซีย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 
 
2545 

15 15 15 15 

4. นายมะนาวาวี  
มามะ 
อาจารย์ 
 

M.A. (Malay 
Language and 
Linguistics) 
B.A. (Malay 
Language and 
Linguistics) 

University of Brunei 
Darussalam ประเทศบรูไนดา
รุสซาลาม 
University of Brunei 
Darussalam ประเทศบรูไนดา
รุสซาลาม 

2556 
 
 
2545 

15 15 15 15 

5. นางนุรฮูดา  
สะดามะ 
อาจารย์ 
 

M.A. (Malay 
Studies) 
ศศ.บ.  
(อิสลามศึกษา) 

University of Malaya 
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2555 
 
2547 

15 15 15 15 

 
 
 
 
 



61 
 

 

 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ชื่อ นามสกุล 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันการศึกษาท่ี 
สำเร็จการศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

1. Dr. Enung Nurhayati Ph.D. (Malay Literature) 
 
M.A. (Indonesia Literature) 
 
B.A. (Communication and Islamic 
Distribution) 

Universiti Brunei Darussalam 
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
Universitas Gajah Mada  
ประเทศอินโดนีเซีย 
Universitas Islam Negeri Sunan 
gunung Djati  ประเทศอินโดนีเซีย 

2012 
 
2009 
 
2003 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รุสลัน อุทัย 

 

Ph.D. (Linguistics) 
 
อ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) 

National University of Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2542 
 
2536 
2533 

3. นายแวมายิ ปารามัล ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

2543 
2521 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
มูหำหมัด สาแลบิง  

M.Ed. (Malay Language) 
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) เกียรติ
นิยมอันดับ 2 

Sultan Idris Education University 
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2547 
 
2545 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  

หลักสูตรได้จัดให้นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาด้านการใช้ภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ ในสถานประกอบการ
ทั้งในและต่างประเทศ ฝึกการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจในประเทศที่ใช้ภาษามลายู เพ่ือให้นักศึกษาได้ความรู้ 
ท ักษะ เจตคต ิและประสบการณ์ในอาช ีพ โดยอย ู ่ภายใต ้การควบคุมด ูแลของอาจารย ์น ิเ ทศ                  
โดยการปฏิบัติงานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง หรือ          
1 ภาคการศึกษา ภายใต้การให้คำปรึกษาของคณาจารย์ที่รับผิดชอบในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 4 

 
   4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
        1) สามารถประยุกต์หลักการ แนวคิด ทฤษฏีในการเพิ ่มทักษะการปฏิบัติงานตามภารกิจ           
ของสถานที่ฝึกประสบการณ์ได้ 
        2) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื ่อสัตย์สุจริต มีภาวะผู ้นำในการทำงาน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
        3) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขในการทำงานได้อย่างเหมาะสม 
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        4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า       
กับสถานที่ฝึกประสบการณ์ได้ 
   4.2 ช่วงเวลา 
         ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 4 
   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
        ได้จัดให้มีการฝึกสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั ้นปีที ่ 4 โดยมีระยะเวลา          
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง หรือ 1 ภาคการศึกษา 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิจัย 

 การดำเนินการจัดทำโครงงานหรือวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ซึ ่งอาจารย์ผู ้สอนทำเป็น       
กลุ ่มนักศึกษาต้องดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษานั ้น ๆ ตามที่อาจารย์ผู ้สอน
มอบหมาย และอาจารย์ผู ้สอนจะต้องประเมินผลโครงงานหรือวิจัยให้เสร็จสิ ้นและส่งผลการเรียน        
ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
           การจัดทำรายงานวิจัยของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื ่อธุรกิจ           
จัดให้มีขึ ้นเพื่อฝึกฝนการปฏิบัติ งานวิจัยภาคสนาม ซึ่งกำหนดเป็นหัวข้อที่เกี ่ยวข้องกับศาสตร์ทาง     
ภาษามลายูเพื ่อธุรกิจ มีประโยชน์ต่อสังคมและองค์ความรู ้ทางวิชาการ โดยอยู ่ภายใต้การดูแล            
และเห็นชอบของอาจารย์ประจำรายวิชา โดยคณะนักศึกษาที่เรียนวิชานี้ต้องทำวิจัยโดยนำส่งชิ้นงาน    
ต่าง ๆ ในกระบวนการวิจัยเป็นขั้นทั้งนี้ตามเงื่อนไขข้อตกลงของอาจารย์ประจำรายวิชากับกลุ่มนักศึกษา  
ที่ลงเรียนวิชานี้ โดยมีการกำกับการควบคุมคุณภาพโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 
2) สามารถทำงานวิจัยเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ปัญหาขององค์กร ชุมชน    

และสังคมได้ 
5.3 ช่วงเวลา 

ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
5.4 จำนวนหน่วยกิต 

3(2-2-5) 
5.5 การเตรียมการ 

1) มอบหมายอาจารย์ผู้สอนรายวิชาให้คำแนะนำนักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือเป็นรายกลุ่ม  
ตามกรอบแนวทางการเรียนการสอน 
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2) อาจารย์ผู ้สอนรายวิชาให้คำปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้า      
และประมวลผลในระดับกลุ่ม และรายบุคคล  

3) อาจารย์ผู้สอนรายวิชากำหนดตารางการให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้า 
4) นักศึกษานำเสนอผลงานต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชา  

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำรายงานวิจัย 
2) ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน หรือผลการวิจัย 
3) ประเมินผลจากการเขียนรายงานการวิจัย หรือเอกสารทางวิชาการ 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 
 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
1. มีทักษะการใช้   
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  

 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับเรียน 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการอบรมเพิ่มเติม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผล            
การเขารวมกิจกรรม 

2. มีจิตอาสาและมีจิตสํานึก
สาธารณะ 

 

จ ั ดประสบกา รณ ์ ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ภ า คปฏ ิบ ั ติ                   
ในชุมชน  เพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกใน
ชุมชนเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม 

นําเสนอกิจกรรม 
ต ออาจารย ์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบ
หลักสูตร 

3. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษา
ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
2. จ ัดประสบการณ ์การ เร ี ยนร ู ้ ท ี ่ ส ่ ง เ ส ริ ม               
ให ้น ักศ ึกษาเล ือกใช ้ เทคโนโลย ีสารสนเทศ              
ที่หลากหลายและเหมาะสม 
3. มอบหมายงานในล ักษณะโครงงาน ศ ึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และนำเสนอผลงาน 
4. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับเรียน 
5. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการอบรมเพิ่มเติม 

1. การสังเกต 
2. การประเมินผล 
3. การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

4. มีทักษะการจัดการเรยีนรใูน
สังคมพหุวัฒนธรรม 

ฝกปฏิบัติงานและการมีสวนร่วมในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 

การประเมินผล               
การปฏิบัติงาน  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    2.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ  
สังคม 
2) มีความซื่อสตัยส์ุจรติ ขยัน อดทน 
มีระเบยีบวินัย  
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น 
4) มีจิตอาสา หรือมีจติสำนึก
สาธารณะ 
5) มีความรัก ภมูิใจในความเป็นไทย
ศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็นคณุค่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) กำหนดกฎ เ กณฑ ์ แล ะข้ อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียนการสอน
ร่วมกัน เช่น การเข้าห้องเร ียน   
การส ่งงาน และการอยู ่ร ่วมกัน    
ในหมู่คณะตลอดจนการแต่งกาย
ตามระเบียบของ มหาวิทยาลัย 
2) เน้นถึงความสำคัญของความ
ซ ื ่ อส ั ตย ์ ในงานค ้นคว ้ า  และ
ตักเตือนนักศึกษาให้เห็นข้อเสีย
ของการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น 
รวมถึงสอนวิธีการที่ถูกต้องในการ
อ้างอิงผลงานของผู้อื่น 
3) ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานเพื่อ
สาธารณะเป็นกลุ ่มจัดกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน/องค์กรภายนอก 
4) ปลูกฝังเร ื ่องศิลปวัฒนธรรม
ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั ้นเรียน
และ ส่งงานที ่ได้ร ับมอบหมายให้ตรงเวลา   
การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2)  ประ เม ิ นจากความซ ื ่ อส ั ตย ์ ใน ก า ร
ปฏิบัติงาน หรือสร้างผลงานที่เป็นความรู้
ความสามารถของตนเองโดยไม่แอบอ้าง   
หรือลอกเลียนแบบผลงานบุคคลอื่นตลอดทั้ง
ความซื่อสัตย์ในการสอบ 
3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมและการให้
ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
4)  ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึงจิต
อาสา หร ือจ ิตสำนึกสาธารณะ เช่น การ
จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์การสอนใน
ห ้ อ ง เ ร ี ย น  ก า ร เ ป ิ ด - ป ิ ด ส ว ิ ท ซ ์ ไ ฟ
เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ 
5)  ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
6)  ประเม ินจากพฤต ิกรรมท ี ่ แสดงออก        
ถึงความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

 
2.2  ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) ม ี ความร ู ้ แ ละความ เข ้ า ใจ
เ ก ี ่ ย วก ั บหล ั กกา รและทฤษฎี             
ที่เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ 
3) สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

1) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให้ความรู้
ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้นการปฏิบัติ ตลอดจน
การประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ ในช้ันเรียน 
3) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ส ังเคราะห์และ  
แลกเปลี ่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 

1) ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล จ า ก ก า ร ท ำ
แบบฝ ึกห ัด การสอบ การทำ
รายงาน  และการปฏิบัติงาน 
2) ประเม ินจากการแสดงความ
ค ิ ด เ ห ็ น ใ น ก า ร อ ภ ิ ป ร า ย 
ในช้ันเรียน 
3) ประ เม ิ นจากการนำ เ สนอ
ผลงานหรือโครงการ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
4) สามารถบ ู รณาการความรู้         
ก ับศาสตร ์ต ่าง ๆ ไปใช ้ได ้อย ่าง
เหมาะสม 

ภายในช ั ้น เร ียนโดยใช ้หล ักการและ ทฤษฎี               
ที่เกี่ยวข้อง 
4) จัดให้ม ีการเร ียนรู ้จากสถานการณ์จริงโดย     
การเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หรือศึกษาดูงาน 
5) ให ้น ักศ ึกษามีโอกาสลงม ือปฏิบ ัต ิจร ิงโดย    
 การจัดทำโครงการ 

4) ประเมินจากผลการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรต่าง ๆ  

 
2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) ว ิ เ ค ร า ะห ์ ป ัญหา  ประ เมิ น
ทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อ
สร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ได้ 
3) มีความสามารถในการประเมิน
ความรู ้ ความสามารถของตนเอง
และกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา
ตนเองได้ 

1) กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์อย่างเป็น ระบบ
จากสถานการณ์ต่าง ๆ หรือการทำกรณีศึกษา 
2) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์นำเสนอ
เป็นงานเขียน และฝึกพูดในโอกาส ต่าง ๆ 
3) ให ้น ักศ ึกษาม ีโอกาสลงม ือปฏ ิบ ัต ิจร ิ งโดย       
การจัดทำโครงการ 
 

1) ประเมินจากผลงานที ่มอบหมาย  
ให้ศึกษา  ค้นคว้า การเขียนรายงาน  
และแฟ้มสะสมงาน 
2) ประเม ินจากความช ัด เจนของ
ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์หรือรายงาน
การวิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา  หรือ
การทดสอบโดยใช้การสอบกลางภาค
และปลายภาค โดยข ้อสอบม ีการ
วิเคราะห์แนวคิด 
3) ประเมินจากผลงานในเชิงแนวคิด
สร้างสรรค์ 

 
2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความเป็นผู ้นำ ผู ้ตามและ
กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อ 
2) มีความสามารถในการปรับตัว  
ควบค ุมอารมณ์ตนเองได ้อย ่าง
เหมาะสม 
3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถ
เป็นที่พ่ึงของตนเองและสังคมได้ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้  
เกิดบรรยากาศการทำงานเป็นกลุ่ม 
2) จ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนท ี ่ เน ้นให้   
นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในช้ันเรียน 
3) ความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
4) ให้นักศึกษามีโอกาสทำโครงการที่มีประโยชน์  
ต่อสังคม 

1) ประเมินผลงานจากการทำงาน  
กล ุ ่ ม  การนำเสนองานตามกลุ่ม        
ที่ได้รับมอบหมาย 
2) การส ังเกตพฤติกรรมจากการ      
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในช้ันเรียน  
3) สังเกตการทำงานร ่วมกันของ 
นักศึกษาในห้องเรียนในการรวมกลุ่ม 
4) ประเมินจากการทำกิจกรรมของ
โครงการ 
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีท ักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ม ีความสามารถในการใ ช้
เทคโนโลย ีสารสนเทศได ้อย ่าง
เหมาะสม 
3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม
ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล 

1) จ ั ดประสบการณ์ ใ ห ้ ผ ู ้ เ ร ี ย น ได ้ ใ ช ้ ก า ร

สื่อสารทั้ งการพูด การฟัง การเขียนระหว่าง

ผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลอื่น 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

หลากหลายรูปแบบ 

3) จัดประสบการณ์ให ้น ักศ ึกษาได ้เร ียนร ู ้  ใน 

สถานการณ์ที ่ต้องใช้การค้นคว้า  วิเคราะห์ข้อมูล  

และนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1) ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก า ร น ำ เ ส น อ  
ความคิด การรายงา 
2) ประเม ินผลงานตามกิจกรรม    
การเรียนการสอนที่จัด 
3) ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูล 
ก า ร ท ำ ร า ย ง า น แ ล ะ ก ิ จ ก ร ร ม             
ในห้องเรียน 

 

 

       
  2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
 2.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) แสดงออกถ ึ งการม ีค ุณธรรม 
จ ร ิ ย ธ ร ร ม  ม ี จ ิ ต ส า ธ า ร ณ ะ มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2) แสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย 
ตรงต ่อ เ วลา  ซ ื ่ อส ั ตย ์  เ ส ี ยสละ 
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) แสดงออกถึงความเป็นพลเมือง
ตามวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่น โดยยึด
ความ เสมอภาค ม ีศ ั กด ิ ์ ศ ร ี และ
ศักยภาพของมนุษย ์
4) ดำรงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม
และร่วมสร้างปรองดองเพื ่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 

1) กำหนดให้อาจารย์ผู ้สอนทุกคนมีวัฒนธรรม
องค์กรที ่ม ุ ่งพ ัฒนาการเร ียนร ู ้ด ้านคุณธรรม 
จริยธรรม เพื ่อเป็นการปลูกฝังให ้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย มีความรู้ ความเข้าใจ เน้นการเข้าช้ัน
เร ียนให ้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งการตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย เน้นให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ มคีวามซื่อสัตย์สุจริต 
2) อาจารย์ผ ู ้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเร ื ่อง
คุณธรรมและ จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชาตา
จรรยาบรรณวิชาชีพครูแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง การอยู่ร่วมกันในสังคม      พหุวัฒนธรรม 
เน้นเรื่องศรัทธา         ต่อวิชาชีพ ตั้งใจถ่ายทอด
วิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นักศึกษารวมทั้งหลักสูตรได้จัดให้มีกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
อย่างสม่ำเสมอ    

1) มีการประเมินระหว่างเรียนควบคู่
ไปกับการประเมินในทุกรายวิชาโดย
ผู ้เร ียน ประเมินตนเอง กลุ ่มเพื ่อน
อาจารย์ และใช้ว ิธ ีการประเมินที่
หลากหลาย ได้แก่ การสังเกตการ
ส ัมภาษณ ์การสนทนากล ุ ่ม แบบ
ประเมินตนเอง 
2) ประเมินจากการจัดกิจกรรมเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญ
ประโยชน์ 
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2.2.2  ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) แสดงออกถ ึงการม ีความร ู ้ ใน
ศาสตร์ที่ศึกษา 
2) แสดงออกถึงความรู้ที ่บูรณาการ
เข้ากับศาสตร์อื ่น ๆ              ที่
เกี่ยวข้อง 
3) แสดงออกถ ึงความสามารถนำ
ความรู ้ไปใช้ได้ถูกต้องตามหลักคิด 
ทฤษฏีที่ได้ศึกษา 
4) แสดงออกถึงการมีความรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
และธุรกิจ 
5) แสด งออกถ ึ ง ค ว ามสามารถ
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู ้ที ่ได้ศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) แสดงออกถ ึงความสามารถใน
การบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร 
และสังคม 

1) บรรยาย 
2) ฝึกปฏิบัติ 
3) แสดงบทบาทสมมติ 
4) อภิปรายและโต้วาที 
5) ค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1)  สังเกตการณ์แสดงความคิดเหน็
ในชั้นเรียนและ        การทำงาน
ในกลุ่ม 
2) ให้นักศึกษาตรวจสอบผลงาน
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
3) ตรวจประเมินจากแบบทดสอบ 
และผลงาน 
4) ตรวจประเมินจากการอภิปราย
ในช้ันเรียน 
 

 
    2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) แสดงออกถึงความรอบรู้ เท่าทัน
เหตุการณ์และสถานการณ์ปัจจุบนั 
2) แสดงออกถึงกระบวนการคดิ
วิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณและใช้
เหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร ์
3) แสดงออกถึงความสามารถใน
ก า ร ค ้ น ห า ค ว า ม จ ร ิ ง โ ด ย ใ ช้
กระบวนการวิจัย 
4) สามารถปรับใช้นวัตกรรมทาง
ภาษาให้เหมาะสมกับสภาพทาง
สังคม 

1) ฝึกกระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรค์
ตั้งแต่เริม่เข้าศึกษาโดยเริ่มต้นจากปัญหาที่
ง่ายและเพิ่มระดับความยากข้ึนเรือ่ย ๆ 
ทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
รายวิชา 
2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
สำคัญโดยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์
จำลองทั้งในและนอกช้ันเรียน 
3) การเรยีนรู้ผา่นกระบวนการวิจัย เช่น 
การศึกษาค้นคว้าข้อมลูจากแหล่งเรียนรู้ตา่ง 

1) นักศึกษาประเมิน
กระบวนการพัฒนาความสามารถ
ทางปัญญาของตนเองในแต่ละ
ขั้นตอน เช่น การสังเกต การตั้ง
คำถาม การสืบค้น การคดิ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
สะท้อนและสื่อความคิด 

2) อาจารย์ประเมิน
ความสามารถทางปัญญาทั้งการ
คิดที่เป็นนามธรรมและการ
แสดงออกท่ีเป็นรูปธรรม เช่น 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
5) มีความเข้าใจในบริบททางสังคม
วิเคราะห์ป ัญหาและกำหนดแนว
ทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 

ๆ การใช้สื่อเทคโนโลยี การทำโครงงานและ
การทำวิจัยในช้ันเรียน 
4) การเรียนรู ้จากประสบการณ์ตรง เช่น 
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การฝึกทักษะ การสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน การสัมภาษณ์หรือพูดคุย
กับผู้มีประสบการณ์ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อฝึกการใช้ภาษา เสริม
การเรียนรู ้และได้ฝึกประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 

จากกระบวนการทำงานของ
นักศึกษา กระบวนการสื่อ
ความคิด ความเข้าใจ ความคดิ
สร้างสรรค์ของผลงาน 

 

    2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) แสดงออกถึงการเป็นแบบอย่าง
ที่ดีมีความรบัผิดชอบในหน้าท่ีของ
ตนเองและสังคม 
2) แสดงออกถึงความเป็นผู้นำและ
ผู้ตามทีด่ี ตลอดจนสามารถทำงาน
เป็นทีมได ้
3) แสดงออกถึงการมีทักษะในการ
สื่อสารและสามารถแสดงความ
คิดเห็นเพื่อช้ีนำสังคมได ้
4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผูร้่วมงาน 
ผู้ปกครอง และชุมชน มสี่วนรวมใน
การจัดการเรยีนรู ้

1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการ             มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรยีน
กับผู้สอนและผู้เรียนกับสังคม 
2) จัดกิจกรรมการเร ียนการสอนที ่ ใ ช้
กระบวนการกลุ ่ม เพื ่อการเรียนรู ้ทักษะ
ความสัมพันธ ์และความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ี 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน      ที่
เน้นให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ การลง
ปฏิบัติในพื้นที่ในสถานศึกษา เพื่อการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติจริง 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการ
นำเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรยีน 

2) สังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการปฏิบตัิกิจกรรม
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

 
   2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
และสามารถเลือกใช้สื่อในการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
2) สามารถประยุกต ์เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1) จ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ โดยให้ผู้เรียนมีการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารในการติดต่อสื่อสารระดับ
บุคคล กลุ่มคน 
2) ใช ้ เ ทค โน โลย ี สา รสน เทศ ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ทั้ง

1) ประเมินผลตามกิจกรรมการ
เร ี ยนการสอนโดยการส ั ง เกต 
ประเม ินท ักษะการพ ูด การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) แบบทดสอบที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3) แสดงออกถึงความสามารถใน
การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษามลายู 
4) สามารถว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลเชิง
ต ั ว เ ลข  สถิ ต ิ  และการแปรผล         
เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ 
5) แสดงออกซ ึ ่ งความสามารถ     
ในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียนเพื่อ
เข้าใจปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 
6) แสดงออกถ ึงความสามารถ     
ในการใช ้ เทคโนโลย ีสารสนเทศ      
ในการจ ั ดการ เ ร ี ยนร ู ้ และงาน                       
ที่รับผิดชอบ 

สถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง 
และนำเสนอการแก้ปัญหาที ่ เหมาะสม 
ประย ุ กต ์ เ ทค โน โลย ี ส า รสน เทศ ใน
หลากหลายสถานการณ์ 

 

 
3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2)  มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
(3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(4)  มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึกสาธารณะ 
(5)  มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา  
     ท้องถิ่น 

          3.1.2 ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
(3) สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
(4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
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3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
(3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและกำหนดเป้าหมาย

ในการพัฒนาตนเองได้ 
3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

               (1) มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
               (2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
                   (3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของตนเอง
และสังคมได ้

3.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1) การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
    (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
    (3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอ
ข้อมูล 
 



 

 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

151001001      ภาษา ความคิด และการสื่อสาร ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫    ⚫    ⚫   

151001002      ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫    ⚫    ⚫   

151001003      ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ ⚫    ⚫ ⚫  ⚫    ⚫    ⚫   

151001005      ภาษาอังกฤษหรรษา ⚫ ⚫    ⚫   ⚫   ⚫  ⚫  ⚫   

151001006      การใช้ภาษาอังกฤษในสังคม 
                     ออนไลน์ 

  ⚫    ⚫ ⚫   ⚫     ⚫ ⚫  

151001007      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
       พัฒนาการเรียนรู้ 

⚫     ⚫  ⚫  ⚫      ⚫   

151001008      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ⚫     ⚫  ⚫     ⚫   ⚫   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

151001009      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ⚫     ⚫  ⚫     ⚫   ⚫   

151001013      ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ        ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫   ⚫  

151001004      การพัฒนาทักษะการพูดและ 
                     การเขียนภาษาไทย 

⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫   

151001010       การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
                     ภาษาอังกฤษ 

       ⚫  ⚫   ⚫   ⚫ ⚫  

151001011      ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ⚫       ⚫     ⚫   ⚫   

151001012      ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร ⚫     ⚫  ⚫ ⚫     ⚫  ⚫   

151001016      อยู่ดี กินดี มีสุข ⚫     ⚫  ⚫  ⚫  ⚫   ⚫    

151001017      วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  ⚫    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ  2 ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

151001014      เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                     นำเสนอ 

     ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫     ⚫  

151001015      เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     ในชีวิตประจำวัน 

 ⚫    ⚫  ⚫ ⚫  ⚫      ⚫  

151001018      คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  ⚫    ⚫ ⚫           ⚫ 

151001019      การบริหารร่างกาย ⚫     ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ ⚫     

151001020      การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
                     ชีวิต 

⚫ ⚫    ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ ⚫     

151001021      ศาสตร์พระราชากับการพัฒนา 
                     ท้องถิ่น 

⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        

 

⚫ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 74 



 

 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

151001022      ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫   ⚫ 

151001023      ความงดงามแห่งตน ⚫  ⚫ ⚫    ⚫   ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   

151001024      ก้าวสู่โลกกว้าง ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫    

151001025      ความจริงของชีวิต   ⚫   ⚫      ⚫       

151001026      การพัฒนาตน ⚫  ⚫   ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫    

151001027      สุนทรียภาพของชีวิต     ⚫ ⚫  ⚫  ⚫    ⚫     

151001028      ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

151001029      พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  

⚫ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

151001030      ทักษะชีวิตเพื่อสังคม    ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫   ⚫  

151001031      สังคมภิวัตน์ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫       ⚫    

151001032      ครูแห่งแผ่นดิน ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫   

151001026      การพัฒนาตน ⚫  ⚫   ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫    

151001033      วิถีไทย วิถีถิ่น   ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   

151001034      ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ⚫ ⚫    ⚫  ⚫   ⚫  ⚫     ⚫ 

151001035      วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  

⚫ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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 3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลักสูตรสู ่รายวิชา       
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.2.1 คุณธรรมจริยธรรม 
(1) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
(2) แสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื ่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ        

ต่อตนเองและสังคม 
(3) แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิและรับฟัง   

ความคิดเห็นของผู้อื่นโดยยึดความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีและศักยภาพของมนุษย์ 
(4) ดำรงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติ 

 3.2.2 ความรู้ 
(1) แสดงออกถึงการมีความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา  
(2) แสดงออกถึงความรู้ที่บูรณาการเข้ากับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(3) แสดงออกถึงความสามารถนำความรู ้ไปใช้ได้ถ ูกต้องตามหลักคิด ทฤษฏี             

ที่ได้ศึกษา 
(4) แสดงออกถึงการมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 
(5) แสดงออกถ ึงความสามารถปฏ ิบ ัต ิงานโดยใช ้ความร ู ้ท ี ่ ได ้ศ ึกษาอย ่าง                   

มีประสิทธิภาพ 
(6) แสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู ้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร และสังคม 

3.2.3 ทักษะทางปัญญา 
(1) แสดงออกถึงความรอบรู้ เท่าทันเหตุการณ์และสถานการณ์ปัจจุบัน 
(2) แสดงออกถึงการมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ และใช้เหตุผล

ในเชิงวิทยาศาสตร์ 
(3) แสดงออกถึงความสามารถในการค้นหาความจริงโดยใช้กระบวนการวิจัย 
(4) สามารถปรับใช้นวัตกรรมทางภาษาให้เหมาะสมกับสภาพทางสังคม 
(5) มีความเข้าใจในบริบททางสังคม วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไข       

ได้อย่างถูกต้อง 

 
 



78 

 

 

3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) แสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและ          

สังคม 
(2) แสดงออกถึงความเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี ตลอดจนสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
(3) แสดงออกถ ึงการม ีท ักษะในการส ื ่อสาร และสามารถแสดงความค ิดเห็น             

เพ่ือชี้นำสังคมได้ 
(4)  เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนรู้ 

 3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข ่าวสาร และสามารถเลือกใช้ส ื ่อในการสื ่อสาร             

ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู 
(4) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข สถิติ และการแปรผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 
(5) แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นตัว เลข ภาษาพูด

ภาษาเขียนเพื่อเข้าใจปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 
(6) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
และงานที่รับผิดชอบ
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

รายวิชาเอกบังคับ                          
121111001  ทักษะการฟังและพูดภาษามลายู  ⚫   ⚫      ⚫     ⚫      ⚫   ⚫ 
121111002  ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น 

 ⚫   ⚫       ⚫    ⚫         ⚫ 

121111003  สัณฐานวิทยา  ⚫   ⚫       ⚫    ⚫         ⚫ 
121111004  โครงสร้างภาษามลายู  ⚫   ⚫       ⚫    ⚫         ⚫ 
121111006  ทักษะการอ่านและเขียนภาษา 
                 มลายู  ⚫    ⚫     ⚫     ⚫      ⚫   ⚫ 

121111007  สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษามลายู  ⚫   ⚫       ⚫    ⚫         ⚫ 
121111008  การแปลเบื้องต้น  ⚫   ⚫ ⚫         ⚫ ⚫      ⚫   ⚫ 
121111009  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมใน 
                 โลกธุรกิจ    ⚫   ⚫     ⚫      ⚫    ⚫   ⚫ 

 

⚫ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

321112012 ภาษามลาย ู เพ ื ่อประกอบการ
ธุรกิจในอาเซียน ⚫ ⚫    ⚫    ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫   ⚫     ⚫ 

121112017 การเขียนภาษามลายูเชิงธุรกิจ ⚫ ⚫    ⚫         ⚫ ⚫      ⚫   ⚫ 
121112018 การสื ่อสารภาษามลายูเพื ่อการ

ส่งออกและนำเข้า ⚫ ⚫    ⚫     ⚫       ⚫    ⚫   ⚫ 

321113022 ภาษามลายูเพื่อทักษะการสื่อสาร
ดิจิทัล ⚫ ⚫      ⚫  ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫   ⚫    ⚫ 

121113030 สัมมนาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ  ⚫ ⚫   ⚫    ⚫  ⚫  ⚫   ⚫     ⚫   ⚫ 
121113031 การศึกษาเอกเทศ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫      ⚫    ⚫ ⚫     ⚫  ⚫ 

⚫ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ) 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

รายวิชาเอกเลือก                          
121111005 ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ์  ⚫    ⚫         ⚫   ⚫       ⚫ 
121111010 ภาษามลายูถิ่น  ⚫ ⚫   ⚫         ⚫ ⚫    ⚫     ⚫ 
121111011 ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุ

และโทรทัศน ์  ⚫ ⚫   ⚫         ⚫  ⚫     ⚫   ⚫ 

121112013 อักขระยาว ี  ⚫    ⚫     ⚫     ⚫    ⚫     ⚫ 
121112014 วรรณกรรมมลายูเบื้องต้น  ⚫    ⚫     ⚫       ⚫  ⚫     ⚫ 
121112015 วาทวิทยาภาษามลายู  ⚫    ⚫     ⚫       ⚫    ⚫   ⚫ 
121112016 บทบาทและสถานะภาษามลายู

เพื่อธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  ⚫    ⚫     ⚫       ⚫  ⚫     ⚫ 

⚫ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 

81 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

รายวิชาเอกเลือก                          
121112019 ภาษามลายูเพื่อการบริการ ⚫ ⚫    ⚫     ⚫       ⚫    ⚫   ⚫ 
121112020 การแปลเชิงธุรกิจ ⚫ ⚫    ⚫         ⚫   ⚫    ⚫   ⚫ 
121112021 สำนวนและสุภาษิตมลายู  ⚫    ⚫     ⚫       ⚫  ⚫     ⚫ 
121113023 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  ⚫ ⚫       ⚫     ⚫  ⚫        ⚫ 
121113024 กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น   ⚫ ⚫   ⚫    ⚫       ⚫    ⚫   ⚫ 
121113025 การสื ่อสารภาษามลายูในการ

เจรจาต่อรองและการจัดการ
ความขัดแย้ง 

  ⚫ ⚫  ⚫     ⚫       ⚫    ⚫   ⚫ 

121113026 ภาษามลายูเพื่อธุรกิจการกีฬา  ⚫    ⚫  ⚫   ⚫    ⚫  ⚫    ⚫    ⚫ 
⚫ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

82 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ)  

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

 รายวิชาเอกเลือก                          

121113027 ภาษามลายูเพื่อธุรกิจการสื่อสาร  ⚫    ⚫  ⚫   ⚫    ⚫  ⚫    ⚫    ⚫ 
121113028 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษา

มลายู ⚫ ⚫   ⚫ ⚫      ⚫      ⚫    ⚫   ⚫ 

121113029 การประเมินงานสร้างสรรค์ภาษา

มลายู ⚫ ⚫    ⚫     ⚫     ⚫    ⚫     ⚫ 

121113032 ภาษามลายูเพื่อเป็น
ผู้ประกอบการ ⚫ ⚫    ⚫     ⚫       ⚫  ⚫     ⚫ 

121113033 ภาษามลายูเพื่อธุรกิจออนไลน์  ⚫    ⚫  ⚫   ⚫    ⚫  ⚫    ⚫    ⚫ 
121113034 ภาษามลายูเพื่อธุรกิจการบันเทิง  ⚫    ⚫  ⚫   ⚫    ⚫  ⚫    ⚫    ⚫ 
121113035 ล่ามทางธุรกิจ  ⚫       ⚫      ⚫ ⚫      ⚫   ⚫ 
121113036 สถานการณ์การใช้ภาษามลายใูน

ปัจจุบัน  ⚫    ⚫     ⚫    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫ 

⚫ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 83 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ) 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

 รายวิชาเอกเลือก                          

121113037 วรรณคดีการละครมลายู  ⚫    ⚫     ⚫       ⚫  ⚫     ⚫ 
121114039 ภาษามล าย ู ก ั บ เ ทค โน โลยี

สารสนเทศ  ⚫ ⚫   ⚫        ⚫    ⚫    ⚫   ⚫ 

121114040 การสื่อสารภาษามลายูในธุรกิจ

การบิน  ⚫    ⚫  ⚫   ⚫    ⚫  ⚫    ⚫    ⚫ 

121114041 การนำเสนอและการประชุมทาง
ธุรกิจ  ⚫ ⚫   ⚫  ⚫   ⚫   ⚫    ⚫    ⚫   ⚫ 

121114042 การสื่อสารภาษามลายูเพื่อการ
จัดการตราสินค้าและ
ประชาสมัพันธ์ 

 ⚫    ⚫        ⚫    ⚫  ⚫     ⚫ 

⚫ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 90 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ) 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพและวิชาชีพ                          

121114038 เตรียมสหกิจศึกษาภาษามลายู

เพื่อธุรกิจ  ⚫ ⚫    ⚫     ⚫     ⚫      ⚫   ⚫ 

121114043 สหก ิจศ ึกษาภาษามลาย ู เพื่อ

ธุรกิจ    ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ 

⚫ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
           2.1.1  การทวนสอบระดับรายวิชา 

          ทวนสอบโดยการวิเคราะห์จากวิธ ีการสอน สื ่อการสอน เนื ้อหาของการวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเร ียนจากคำอธ ิบายรายวิชาที ่ต ้องการให้เก ิดกับนักศึกษา                  
ในแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งจะดำเนินก่อนการเปิดภาคเรียน หรือ
การทวนสอบโดยการวิเคราะห์ผลจากการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและวัดผลประเมินผล         
ที่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ในประเด็นต่อไปนี้ การให้คะแนนการสอน และผลการศึกษา
หรือเกรดมีความสอดคล้อง ถูกต้อง และเหมาะสม ซึ่งจะดำเนินการหลังสอบปลายภาค 

2.1.2  การทวนสอบระดับหลักสูตร 
         ทวนสอบโดยวิเคราะห์จากการทำรายงานผลประเมินการเรียนรู ้ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน ตลอดจนให้มีการประเมินผลจากภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิ บัติตาม     
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา  
 
     2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

 การกำหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรจะมุ่งการทำวิจัย
สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทำอย่างต่อเนื่อง และจะนำผลวิจัยที ่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรอย่างเป็นระบบ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

2.1.1 ศึกษาภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษา    
ในด้านของระยะเวลาในการหางานทำและความคิดเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความพึงพอใจ          
ของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
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2.1.2 การตรวจสอบจากผู ้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม      
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการ 

2.1.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียนที่กำหนดในหลักสูตรที่เกี ่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้สอน
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

2.1.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อ     
การสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเรียน ปัจจัยสิ่งสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และ  
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
2.1.4 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น การประกอบอาชีพทั้งหน่วยงานภาครัฐ   
และเอกชนในประเทศและต่างประเทศ  

 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2558 โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
 3.1 มีความประพฤติด ี
 3.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการเรยีน
เพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 
 3.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
 3.4 หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนหกภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไม่ก่อนสิบสี่ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 3.5 หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกินแปดปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
และไม่เกินสิบสองปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
     1.1 ปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน เช่น การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ 5 ด้าน และตัวชี้วัตการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตลอดจนการมอบหมายงาน
ตามพันธกิจต่างๆ ของหลักสูตร คือ ด้านบริการวิชาการ ด้านวิจัยและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
     1.2  ชี ้แจงปรัชญา ว ัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที ่เก ี ่ยวข้อง เช่น 
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 
     1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่และอาจารย์ผู ้สอนในหลักสูตรได้เข้ารับการฝึกอบรม      
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริม
การสอนและการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน    
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ รวมทั้งการประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
     1 .4  อบรมเทคน ิคว ิ ธ ี การสอน การใช ้ส ื ่ อ  การว ัดประเม ินผล การว ิ เคราะห ์ผ ู ้ เ ร ี ยน                            
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การจัดทำรายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
     1.5  กำหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษา 
     1.6  ทดลองสอน ประเมินการสอน 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
   2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 
         2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน     
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทำวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมศึกษาดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ ์
         2.1.2  จัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อกำกับติดตามกระบวนการทำงาน ตลอดจน
พัฒนาองค์ความรู้ และแนวคิดด้านวิชาการ 
         2.1.3  เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้ทันสมัย 
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   2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
         2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้และ
คุณธรรม 
         2.2.2  มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
         2.2.3  ส่งเสริมการทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
         2.2.4  สรรหาแหล่งทุนสำหรับการทำวิจัย 
         2.2.5  การสนับสนุนการวิจัย โดยจัดสรรงบประมาณสำหรับอาจารย์ที่ทำวิจัยเพื่อไปนำเสนอ
ผลงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2565 ดำเนินการ

จัดการศึกษาเป็นไปตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
2558 และตามประกาศกระทรางศึกษาธิการ เรื ่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา        
ภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ พ.ศ. 2558 โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน   
และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรกำหนด โดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีโท
หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาภาษามลายูหรือสาขาที่เกี ่ยวข้อง
สัมพันธ์ และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง นอกจากนี้ หลักสูตร       
ต้องดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยมความสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนเปลงของสังคม
วัฒนธรรม และตลอดจนความต้องการของตลาดงาน ทุก 5 ปี ตามวงรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
 
2. บัณฑิต 

การผล ิตบ ัณฑ ิตของหล ักส ูตรศ ิลปศาสตรบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาภาษามลาย ู เพ ื ่อธ ุ รกิจ              
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพที่มีลักษณะตามที่หลักสูตร
กำหนด บัณฑิตหลักสูตรเป็นผู ้มีความรู ้ มีคุณธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง                  
โดยทางหลักสูตรได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน รวมถึงจัดและส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตลอดปีการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพทางด้านวิชาการ ยึดหลักการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียน    
เป็นศูนย์กลาง ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตของหลักสูตรเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้ติดตามการประกอบอาชีพ ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่สำเร็จ
การศึกษา ซึ่งผลประเมินที่ได้เป็นสิ่งชี้นำถึงคุณภาพการดำเนินงานของหลักสูตร 
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3.  นักศึกษา 
     3.1 การรับนักศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565   มีระบบ   
และกลไกการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้  

1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายการทบทวนแผนการรับนักศึกษาตามความต้องการของพื้นที ่และ
ความประสงค์ของหลักสูตร โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เรียนตามแผนการรับนักศึกษาใน มคอ.2 
ของหลักสูตร 

2.  มหาวิทยาลัยการพิจารณาแผนในการรับนักศึกษา ซึ่งทางกองบริการการศึกษามีการนำแผน
ในการรับนักศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการให้ความเห็นชอบ 

3. มหาว ิทยาล ัยม ีการประชาส ัมพ ันธ ์หล ักส ูตรหลากหลายช ่องทางท ั ้ งทางเว ็บไซต์                  
ของมหาวิทยาลัย ป้ายประกาศต่างๆ และการให้กองบริการการศึกษาร่วมกับตัวแทนอาจารย์ทั้ง 4 คณะ 
เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโรงเรียนต่างๆ ในพ้ืนที่ 

4. มหาวิทยาลัยมีการประกาศรับสมัครนักศึกาโดยทางกองบริการศึกษาจะส่งประกาศ            
ในการรับนักศึกษาไปยังโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ และให้นักศึกษาสมัครผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบ         
ของกองบริการการศึกษา 

5. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและกองบริการ
การศึกษาจะมีการรวบรวมคณะกรรมการในการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในแต่ละ
คณะเพ่ือทำคำสั่งในการตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร 

6. ในแต่ละปีการศึกษาหลักสูตรจะเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีผ่านช่องทาง       
การรับสมัครต่างๆ ดังนี้ 

6.1 รับผ่านระบบกลางของกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ 
6.2 รับตรงดำเนินการเองโดยมหาวิทยาลัย 
6.3 รับตรงปกติในระบบโควตา (ผลการเรียนดี) 
6.4 ทุนเฉพาะกิจชายแดนใต้ 

ส่วนขั้นตอนกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอนดังนี้ 
6.5  ประกาศรับสมัครนักศึกษาตามเกณฑ์หลักสูตร 
6.6  แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบคุมสอบตรวจข้อสอบประกาศผลสอบ 
6.7  ประชุมออกข้อสอบรูปแบบการรับสมัครหรือเครื่องมือคัดเลือกนักศึกษา 
6.8  จัดพิมพ์ข้อสอบ 
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6.9  จัดสอบข้อเขียน 
6.10 จัดสอบสัมภาษณ์โดยมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 คน 
6.11 ประกาศผลสอบ 

 
3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรได้กำหนดและส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่     
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ดังนี้  

3.2.1 นักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 
บัณฑิตที่พึงประสงค ์เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และหลักสูตร  

3.2.2 นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  
ก่อนเปิดภาคการศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึง
ระบบการเรียนการสอน ระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการศึกษา  

3.2.3 นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาใหม่เกิดทัศนคติที่ดีและมีความพร้อมใน
การศึกษามากขึ้น มีความพร้อมในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข 

3.2.4 นักศึกษาใหม่เข้าร ่วมโครงการอบรมด้านวิชาการเพิ ่มเติมเพื ่อเตรียมความพร้อม           
ต่อการเรียนและการศึกษารายวิชาอ่ืนๆ 

3.2.5 เปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้พบปะแนะนำการเตรียมตัวในการเรียนกับรุ่นน้องจัดกิจกรรมละลาย
พฤติกรรมเพื่อส่งเสริมให้ทำงานเป็นทีมให้นักศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวิชาการ 
 

3.3 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
         หลักสูตรมีการกลไกในการพัฒนาความรู ้พื ้นฐานในระหว่างการศึกษา มีการจัดกิจกรรม            
การพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทั้งนี้ หลักสูตร
ได้กำหนดคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยวางแผนการดำ เนินงาน    
ในกิจกรรมตามงบประมาณที ่ได้ร ับเสริมแก่น ักศึกษาให้เพียงพอครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม             
เช่น กิจกรรม 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม : โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการเสริมสร้าง     
จิตสาธารณะ  2) ด้านความรู้ : กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง     
3) ด้านทักษะทางปัญญา : กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ตลาดงาน  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : ดำเนินงานโครงการ    
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จิตอาสากิจกรรมที่มีการบูรณาการกับศาสตร์วิชาการ และ 5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื ่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการอบรมการสืบค้นข้อมูลฐานวิจัยออนไลน์  
นอกจากนี้ทางหลักสูตรมีระบบการป้องกันการบริหารขัดการความเสี่ยงของนักศึกษาเพื่อให้ส ามารถ
สำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที ่หลักสูตรกำหนดไว้ มีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ        
ของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู ้ที ่ส ่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21            
ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะด้านอาชีพ ทักษะด้านเทคโนโลยี และทักษะด้านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
 
4. อาจารย ์

หล ักส ูตรให ้ความสำค ัญก ับค ุณภาพของอาจารย ์  จ ึ งม ีนโยบายและแผนระยะยาว                      
ในการรับอาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน     
การติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ การพัฒนา
ความกา้วหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดังนี้  
 

4.1 กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ 
ในการรับอาจารย์ใหม่ มีการคัดเลือกอาจารย์ตามแนวปฏิบัต ิการคัดเล ือกอาจารย์ใหม่            

ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทข้ึนไปในสาขาภาษามลายู หรือ สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
 

4.2  กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
หล ั กส ู ต รจ ั ดทำระบบและกล ไก ในการบร ิ ห า รและพ ัฒนาอาจาร ย ์ ใ ห ้ ส า ม า ร ถ                          

บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจที่กำหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษามลายู โดยมีการเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ที่รับเข้าใหม่ ดำเนินการปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ ให้คำแนะนำและแจ้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายของหลักสูตร รวมถึงระเบียบของมหาวิทยาลัย 
การดำเน ินงานต ่างๆ เช ่น อาจารย ์ท ี ่ปร ึกษา จ ัดระบบพี ่ เล ี ้ ยงเพ ื ่ อให ้คำแนะนำการสอน                         
และการวัดประเมินผล 

ในการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร กระตุ ้นให้อาจารย์ เพิ ่มพูนทักษะ         
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นพัฒนาทักษะการใช้สื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศ       
และนวัตกรรมการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน      
อย่างต่อเนื่อง โดยวางระบบให้ผู้สอนทำแผนพัฒนาตนเองระยะยาว 5 ปี ด้านวิชาการ 
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4.3  การพัฒนาความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
หล ักส ูตรได ้ม ีการวางแผนและวางระบบกลไกเพ ื ่ อสน ับสน ุน ให ้อาจารย ์ม ี โ อกาส                         

ในการเพิ่มคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาหรือสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กับวิชาภาษามลายู  
เพ่ือธุรกิจ เช่น การวางแผนอัตรากำลังระยะยาว การให้อาจารย์วางแผนระยะ 5 ปี และเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงศึกษาธิการและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน  
ในแต่ละปีเพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข 

 
4.4 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรับ
การปร ับปร ุงหล ักส ูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที ่จะทำให้บรรล ุเป ้าหมายตามหลักสูตร                
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1  กระบวนการออกแบบหลักสูตร 
          หลักสูตรได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ 
ที ่มีกระบวนการกำหนดสาระสำคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน และแสดงถึงความเชื ่อมโยง          
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา 
หรือไม่เกิน 5 ปี 

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักส ูตรให ้ความสำคัญกับการออกแบบการจัดการเร ียนการสอนที ่ม ุ ่งเน้นให้ผ ู ้ เร ียน                  

มีส่วนร่วม และได้ลงมือทำ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และจัดอาจารย์ผู้สอน       
ในรายวิชา โดยคำนึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบ
การสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 
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5.3 การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรกำหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้

ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตัวนักศึกษาเอง และการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบการดำเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจดำเนินการ
ให้อาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความต้องการและสำรวจทรัพยากรที ่ตนเองต้องการ
สอดคล้องกับรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบโดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ในการให้คำปรึกษาการกำกับดูแลการดำเนินงานและในการพิจารณาดำเนินการในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศสิ่งสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลากำหนดแนวทางในการรวบรวมตรวจสอบคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศสิ่ งสนับสนุน        
ด้านการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและประเมินผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสิ่งสนับสนุน
ด้านการศึกษาซึ ่งมีหน่วยงานหลักในการให้บริการคืองานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศศูนย์บรรณ
สารสนเทศสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ประกาศกำหนดการจัดหาทรัพยากร โดยทางมหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะทราบ แล้วให้ทางคณะ
แจ้งทางหลักสูตรเพื่อดำเนินการสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ โดยประธานหลักสูตรทำ    
การสำรวจความต้องการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ประจำหลักสูตร   
ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนด้านการศึกษาของรายวิชาที่ตนเองต้องการ 

3) หลักสูตรได้เสนอรายการหนังสือและอุปกรณ์ที ่ใช้ในการเรียนการสอน โดยเรียงลำดับ
ความสำคัญของทรัพยากรก่อนและรวบรวมตรวจสอบ 

4) มหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกตามความสำคัญและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเมื่อคัดเลือก
เสร็จแจ้งผลการเลือกมายังคณะ และคณะแจ้งหลักสูตรให้ทราบ 

  5) มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดซื้อ หลังจากนั้น ดำเนินการลงทะเบียนทรัพยากร แจ้งรายการ
ทรัพยากรไปยังคณะและคณะแจ้งมายังหลักสูตร 
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6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
         1) การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง 
             บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามตำแหน่งงาน 
         2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
             จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานตามตำแหน่งงาน 
 
    6.2 การบริหารงบประมาณ 
          มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณบำรุงการศึกษาเพ่ือจัดซื้อหนังสือ ตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์   และวัสดุ
ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อม       ให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 
    6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
          หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือตำราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสำนักวิทยบริการ    ที่
มีหนังสือด้านภาษามลายูเพ่ือธุรกิจการวิจัยและการประเมินผลทางการศึกษาและด้านอ่ืน ๆ          รวมถึง
ฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

6.3.1 สถานที ่
ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 
1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 

ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
3ห้อง 
3ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
6 ห้อง 
44 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4  
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18 
อาคาร 20 สำนักงานอธิการบดี 
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ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound Lab 

17 ห้อง 
20 ห้อง 
6  ห้อง 

อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

3. ห้องประชุมสัมมนา 
ห้องประชุมบราแง ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมติงเซียง ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุมเซอรา  ขนาดจุ 400 คน 
ห้องประชุมมังกิส  ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมนานัส  ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมซาลัค  ขนาดจุ 400 คน 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

 
  6.3.2 อุปกรณ์การสอน 
          1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษามลายู       

เพ่ือธุรกิจ  

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จำนวนที่มี 
อยู่แล้ว 

1 เครื่องเล่นแผ่นซีดี 3 
2 ชุดเครื่องขยายเสียงไร้สายพร้อมไมโครโฟน 4 
3 ตู้แอมป์อเนกประสงค์ 3 
4 เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 
5 โทรทัศน์ 1 
6 ชุดเครื่องเสียง 1 
7 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 
8 เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 
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ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จำนวนที่มี 
อยู่แล้ว 

9 เครื่องพิมพ์ (Printer) 2 
10 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 1 
11 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
12 เครื่องขยายเสียงประจำห้อง 1 
13 โต๊ะเก้าอ้ีเรียน 30 
14 ตู้เก็บเอกสาร 5 
15 โต๊ะวางอุปกรณ์และเก้าอ้ี 10 
16 โต๊ะเก้าอ้ีสำหรับอาจารย์ 14 
 
  2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จำนวนที่มี 
อยู่แล้ว 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 
2 เครื่องพิมพ์ 1 
3 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
4 เครื่องขยายเสียงประจำห้อง 1 
5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 
6 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 1 
7 กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์ 1 
8 เครื่องบันทึกเสียง 8 
9 เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 
10 โทรทัศน์สี 2 
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6.3.3 ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  สำนักว ิทยบร ิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาว ิทยาลัยราชภัฏยะลามีเคร ื ่อง
คอมพิวเตอร์เพียงพอที ่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตจาก WEBSITE http://yru.ac.th 

6.3.3.1 เอกสารและตำรา 
1) หนังสือ    
   1.1  ภาษาไทย จำนวน 108 ชื่อเรื่อง 
   1.2  ภาษาอังกฤษ (Malay) จำนวน 669 ชื่อเรื่อง 
 รวม 777 ชื่อเรื่อง 

 

2) เอกสารวิชาการ  
(วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 

   

   1.1  ภาษาไทย จำนวน 5 ชื่อเรื่อง 
   1.2  ภาษาอังกฤษ (Malay) จำนวน - ชื่อเรื่อง 
 รวม 5 ชื่อเรื่อง 

 

3) วารสาร/นิตยสาร  
    (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 

   

    3.1  ภาษาไทย จำนวน 299 ชื่อเรื่อง 
    3.2  ภาษาอังกฤษ (Malay) จำนวน - ชื่อเรื่อง 
 รวม 299 ชื่อเรื่อง 

 

6.3.3.2  สื่อผสม (Multimedia) 
    1)  วีดีทัศน์ จำนวน 4,200 ชื่อเรื่อง 
    2)  ซีดี จำนวน 140 ชื่อเรื่อง 

    6.3.3.3 ฐานข้อมูลสำเร็จรูป 
    ระบบฐานข้อมูลสำเร็จรูปเพื่อการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 ระบบ 

ฐานข้อมูลประกอบด้วย 
      1) ระบบฐานข้อมูลE-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูลดังนี้ 
          1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

http://yru.ac.th/
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        1.2) Gave virtual Reference Library (eBook) เป ็นฐานข้อม ูลที่
รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information 
and Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ
Technology 

        1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
                                     2) ระบบฐานข้อมูลE-Journal ประกอบด้วย6ฐานข้อมูลดังนี้ 
                                         2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพครอบคลุมวารสารจานวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อข้อมูลปี 1997 
ถึงปัจจุบัน 
                                         2.2) ฐานข้อมูลWeb of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation 
Database) ทีใ่ห้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมด้วยบทคัดย่อรายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการ
อ้างอิง (Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์เช่นเคมีฟิสิกส์วิศวกรรมเป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์
เช่นจิตวิทยาบริหารธุรกิจเป็นต้นสาขาศิลปะศาสตร์และมนุษยศาสตร์เช่น เอเชียศึกษาศาสนาป รัชญา
ศิลปะดนตรีเป็นต้นจากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 ถึงปัจจุบัน 

        2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที ่มี
เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก 

        2.4) ฐานข ้อม ูล EBSCO Dictionary Service Plus Full Text เป็น 
นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจานวน 13 ฐานข้อมูลที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่นฐานข้อมูล 
Science Direct ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั ้งน ี ้รวมถึง
ฐานข้อมูลEBSCO eBook (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 

        2.5) ฐานข้อมูลEducation Research Complete เป ็นฐานข ้อมูล
วารสารฉบับเต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่องซ่ึงรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ต้ังแต่ระดับอนุบาลไปจนถึง      
ระด ับการศ ึกษาข ั ้นส ูงรวมถ ึงหน ังส ือ (Book and Monograph) และงานว ิจ ัยเฉพาะทางต ่าง ๆ         
ทางด้านการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

        2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็น
ฐานข้อมูลดรรชนีสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชาดังนี้Applied Science & 
Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information 
Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
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               3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูลดังนี้ 
          3.1) ProQuest Dissertation and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที ่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดารวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรปออสเตรเลียเอเชียและแอฟริกามากกว่า  1,000 แห่ง
ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ. บอกรับ)(http://search.ProQuest.com/autologin) 

          3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection (ThaiLIS) วิทยานิพนธ์
งานวิจัยบทความวารสารและหนังสือหายากฉบับเต็มรวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศไทย
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 ประสานงานกับสำนักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังซื้อและตำราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการ             ให้

อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือและสื่ออ่ืน ๆ ที่จำเป็น 

 
6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

         1) สำรวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจำทุกปีการศึกษาจากผู ้สอน       
และผู้เรียน 

 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ     

ใช้บริการได้ โดยรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
1. จัดให้มีห้องเรียนห้อง 
ปฏิบัติการสื่อและช่องทาง 
การเรียนรู้ เพื่อสนับสนุน 
การศึกษาในห้องเรียนนอก 
ห้องเรียนและเพ่ือการ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. จ ัดให ้ม ีห ้องเร ียนที ่ม ีส ื ่ออ ุปกรณ์ 
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
การเร ียนการสอน การทำก ิจกรรม     
ในห้องเรียน 
2. จ ัดเตร ียมห้องปฏิบ ัต ิการเพื ่อให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้างความ
พร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีห้องการเรียนรู ้ด ้วยตนเอง
เพ ื ่ อ ให ้ น ั กศ ึ กษาสามารถศ ึ กษา     
ค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ
ตำรา และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 

1. ผลสำรวจความพร ้อมของ      
ส ื ่ ออ ุปกรณ ์ท ี ่ จำ เป ็นประจำ
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการจาก
อาจารย์และนักศึกษา 
2. จำนวนหน ังส ือตำรา และ      
สื่อดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติ
ก า ร ใ ช ้ ง า น ห น ั ง ส ื อ  ต ำ ร า           
สื่อดิจิทัล 
3. ผลส ำ ร ว จคว ามพ ึ ง พ อ ใ จ      
ของนักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และการ
ฝึกปฏิบัติ 

 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

x x X x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ. 2 ที ่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหร ือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา /
สาขาวิชา 

x x X x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบมคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x X x x 
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
5. จัดทำรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x X x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x X x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์   การ
สอน หรือการประเมินผลการเร ียนรู ้จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 x X x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือให้คำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

x x X x x 

9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/      หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x X x x 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือ วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   ต่อป ี

x x X x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยน้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

 
เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดงันี้

ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมายและมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการ
บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวม  
ในแต่ละป ี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
   1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
         กำหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ซึ ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์        
การประเมินการสอน และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) หลังการสอนของแต่ละ      
ภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป 
   1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
        การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดำเนินการ ดังนี้ 
        1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง   
คือ ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
        1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอน          
ของอาจารย์ 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
   2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
         การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย      
และบัณฑิตใหม่ 

   2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
         การประเมินคุณภาพการศึกษา ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่เกี ่ยวข้อง      
ทางการศึกษา 

   2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
         การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย 
 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
    ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
    4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู ้รับผิดชอบ ผู ้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
   4.3 ดำเนินการปรับปรุง 
        4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) 
ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
       4.3.2 ดำเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ. 2) เพ่ือนำไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 
                (1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ. 7) 
                (2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู พ .ศ. 2560 เป็นหลักสูตร    

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สรุปการปรับปรุงได้ ดังนี้ 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย         :  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
                        สาขาวิชาภาษามลายู 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in    

Malay  

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย      :  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
                     สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in  
                     Malay Language for Business 

ปรับปรุง 

2. ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย      :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู) 
                     ศศ.บ. (ภาษามลายู) 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts                  

(Malay  Language) 
                    B.A. (Malay Language) 

2. ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย    :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู) 
                   ศศ.บ. (ภาษามลายู) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts  
                  (Malay  Language  for Business) 
                  B.A.(Malay Language for Business) 

ปรับปรุง 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ ่งผลิตบัณฑิตที ่ม ีค ุณภาพทางด้านวิชาการ       

ยึดหลักการเรียนรู ้โดยใช้ผู ้ เร ียนเป็นศูนย์กลาง    
สามารถบูรณาการความรู้ภาษามลายูกับทักษะทาง
ปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่สันติ และสามารถ
ปฏิบัต ิงานร่วมกับผู ้อ ื ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายใต ้ส ั งคมพห ุว ัฒนธรรมตลอดจนเร ียนรู้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
เช ี ่ยวชาญภาษามลาย ู ชำนาญในการส ื ่อสาร       

ทางธุรกิจ วินัยเด่น เน้นคุณธรรม พัฒนาสังคม 
 

ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
13. เพื ่อให้ม ีความรู ้ความสามารถและทักษะ    

การ ใช ้ ภ าษามลาย ู ในการต ิ ดต ่ อส ื ่ อสาร ใน
ชีว ิตประจำวันทั ้งในและนอกประเทศตลอดจน
สามารถใช้ภาษามลายูในเชิงธุรกิจและเชิงวิชาการได้
เป็นอย่างดี 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  
เพื่อธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์
เพ ื ่อผล ิตบ ัณฑิตท ี ่ เป ็นท ี ่ต ้องการของตลาดงาน        
ภาคธุรกิจ ให้มีคุณสมบัติครอบคลุมทั้ง 6 ด้านดังนี้ 

1. ม ีความสามารถโดดเด ่นด ้านภาษามลายู         
เพื่อธุรกิจ 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
14. เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

15. เพือ่ผลิตบัณฑิตให้มีความภูมิใจในตนเอง และ
สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะ
ภาษามลายู 

16. เพื่อให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในสังคม
แห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
เพื่อพัฒนาตนเองได้ 

17. เพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์รองรับการเข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 

2. เป็นนักคิดและนักปฏิบัติ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ 
4. มีความชำนาญในการสื ่อสารทางธุรกิจและ

สามารถนำไปปฏิบัติพร้อมเป็นผู้ประกอบการได้  
5. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถ

นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับสากล 

6. มีทักษะในการแสวงหาความรู ้ในสังคมแห่ง    
การเร ียนร ู ้ตลอดจนเทคโนโลย ีสารสนเทศไปใช้       
เพื่อพัฒนาตนเองได้ 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
    ระบบทวิภาค 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
    ระบบทวิภาค 

คงเดิม 

6. จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร 
    จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  
122 หน่วยกิต 

6. จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร 
    จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  
120 หน่วยกิต 

ปรับปรุง 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  
                                              หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร       12      หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                  6      หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  6      หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                            6      หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30    
                                                  หน่วยกิต 
1.กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร         12    หน่วยกิต 
2.กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                      6    หน่วยกิต 
3.กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                     6    หน่วยกิต 
4.กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ             3    หน่วยกิต 
4.1 คณะครุศาสตร์                          3    หน่วยกิต 
4.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                                                 3   หน่วยกิต 
4.3 คณะวิทยาการจัดการ                  3   หน่วยกิต 
4.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
                                                 3   หน่วยกิต 
 
 

ปรับปรุง 
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7.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    89  หน่วยกิต 
กลุ ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ            ไม่น้อยกว่า    48  หน่วยกิต  
วิชาเอกเลือก             ไม่น้อยกว่า    27  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต 
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

7.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า     84  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า      75  หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ             ไม่น้อยกว่า    48   หน่วยกิต  
วิชาเอกเลือก              ไม่น้อยกว่า    27   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ   
                            ไม่น้อยกว่า     9   หน่วยกิต 
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 

8. รายวิชา 
   8.1 หมวดวิชาศึกษาทั ่วไป ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต 

8.1.1 กล ุ ่มว ิชาภาษาและการส ื ่ อสาร         
ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ 10  หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร         2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                                                   2(1-2-3) 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้                  2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร       2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้                  2(1-2-3) 
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
                                                   2(1-2-3) 
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 
                                                   2(1-2-3) 
 
 
 
 
2) เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย 
                                                   2(2-0-4) 

8. รายวิชา 
8.1 รายวิชาหมวดวิชาทั ่วไป ไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกิต 
           8.1.1 กล ุ ่มว ิชาภาษาและการสื ่อสาร      
ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต                                     
151001001  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร  
                                                     3(3-0-6)  
151001002  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
151001003  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ       
                                                     3(3-0-6) 
151001005  ภาษาอังกฤษหรรษา            3(3-0-6) 
151001006   การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์        
                                                     3(3-0-6) 
151001007  ภาษาอ ังกฤษเพ ื ่อการส ื ่อสารและ  
พัฒนาการเรียนรู้                                 2(1-2-3) 
151001008ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
                                                     2(1-2-3) 
151001019  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
                                                     2(1-2-3)   
151001013  ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 
                                                    3(3-0-6) 
2) เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
ภาษาไทย                                          3(3-0-6)    

ปรับปรุง 
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2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
             ภาษาอังกฤษ                       2(1-2-3) 
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน 
             และการเขียน                      2(1-2-3) 
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน                2(1-2-3)  
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร          2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน              2(1-2-3) 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
                                                   2(1-2-3) 
8.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    

6  หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข            2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์                     2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

    2(1-2-3)  
2100118 ความจริงของชีวิต                  2(2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน                       2(2-0-4) 
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต              2(1-2-3) 
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย           2(1-2-3) 
8.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    

6  หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวตัน์                        2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม              2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ     2(1-2-3) 
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต          2(1-2-3) 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย           2(1-2-3) 
8.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
        และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน    2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                                                   2(1-2-3) 
 

151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษา 
อังกฤษ                            3(3-0-6) 

151001011 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร         3(3-0-6) 
151001012 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
8.1.2 กลุ่มวิถีชีวิต ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ  
151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข                   3(3-0-6)  
151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 
151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในชีวิตประจำวัน                  3(3-0-6) 
151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) 
151001019 การบริหารร่างกาย               1(0-2-2) 
151001020 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                      2(1-2-3) 
151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 
                                                      3(3-0-6)  
151001022 ชี้ช่องทางดีชี้ช่องทางรวย      3(3-0-6) 
151001023  ความงดงามแห่งตน        3(3-0-6) 
151001124  ก้าวสู่โลกกว้าง                   2(1-2-3) 
151001025 ความจริงของชีวิต           3(3-0-6) 
151001026 การพัฒนาตน               2(2-0-4)                        
151001027 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต             3(3-0-6) 

2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการนำเสนอ                  3(3-0-6) 
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4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 
                                                   2(1-2-3) 
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน   2(1-2-3) 
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ          3  หน่วยกิต 

151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ    3(3-0-6) 

2) วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 

151001030 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม              3(3-0-6) 
151001031 สังคมภิวัตน์                        3(3-0-6) 

4)  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ 3 หน่วยกิต 
4.1) คณะครุศาสตร์ 3  หน่วยกิต 
151001032  ครูแห่งแผ่นดิน                   3(3-0-6)   
4.2) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3หน่วยกิต 
151001033 วิถีไทย วิถีถิ่น          3(3-0-6)  
4.3) คณะวิทยาการจัดการ 3หน่วยกิต 
151001034 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์           3(3-0-6) 

4.4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร    
                                               3  หน่วยกิต 
151001035 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น         3(3-0-6) 

8.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  89   หน่วยกิต 
     8.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
                          ไม่น้อยกว่า    84   หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ         66  หน่วยกิต 
2111101   การฟังและพูดภาษามลายรูะดับต้น 
                                                   2(1-2-3) 
2111112   ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น 
                                                   3(3-0-6) 
2111114   กลวิธีการแปลภาษามลายู      2(1-2-3) 
2111140   พัฒนาการภาษามลายู          3(3-0-6) 
2111141   การอ่านภาษามลายรูะดับต้น 2(1-2-3) 
2111142   การเขียนภาษามลายรูะดับต้น 2(1-2-3) 

8.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า     84  หน่วยกิต 
     8.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
                            ไม่น้อยกว่า    75  หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ       ไม่น้อยกว่า     48  หน่วยกิต 
121111001   ทักษะการฟังและพูดภาษามลายู              
                                                     3(2-2-5) 
121111002   ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น 
                                                     3(3-0-6) 
121111003   สัณฐานวิทยา                   3(3-0-6)            
121111004   โครงสร้างภาษามลายู         3(3-0-6) 
121111006   ทักษะการอ่านและเขียน      3(2-2-5)      
121111007   สัทศาสตร์และสรวิทยา        3(3-0-6) 

ปรับปรุง 
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2111143   การอ่านภาษามลายรูะดับกลาง2(1-2-3) 
2111144   การเขียนภาษามลายรูะดับกลาง  
                                                   2(1-2-3) 
2111145 สัณฐานวิทยา                       3(3-0-6) 
2111202 การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง 
                                                   2(1-2-3) 
2111213 ภาษาศาสตร์สังคม                 3(3-0-6) 
2111215 การแปลภาษามลายู-ไทย         2(1-2-3) 
2111246 การอ่านภาษามลายรูะดับสูง     2(1-2-3) 
2111247 การเขียนภาษามลายูระดับสูง    2(1-2-3) 
2111248 โครงสร้างภาษามลายูระดับต้น   3(3-0-6) 
2111249 โครงสร้างภาษามลายรูะดับกลาง  
                                                   3(3-0-6) 
2111250 สังคมและวัฒนธรรมมลายู        3(3-0-6) 
2111303 การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง 
                                                   2(1-2-3) 
2111316 การแปลภาษาไทย-มลายู         2(1-2-3) 
2111351 โครงสร้างภาษามลายรูะดับสูง   3(3-0-6) 
2111352 สัทศาสตรภ์าษามลายู             3(3-0-6) 
2111353 สรวิทยาภาษามลายู               3(3-0-6) 
2111354 ภาษามลายูถิ่น                     3(3-0-6) 
2111455 อรรถศาสตรภ์าษามลายู          3(3-0-6) 
2111456 สัมมนาภาษามลายู                3(2-2-5) 
2111457 การศึกษาเอกเทศ                  3(2-2-5) 

121111008   การแปลเบื้องต้น               3(3-0-6) 
121111009   การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมใน 
                  โลกธุรกิจ                        3(3-0-6) 
321112012   ภาษามลายูเพื่อประกอบธุรกิจใน 
                  อาเซียน                          6(3-6-9) 
121112017  การเขียนภาษามลายูเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 
121112018  การสื่อสารภาษามลายูเพื่อการส่งออก 
                  และนำเข้า                       3(3-0-6) 
321113022  ภาษามลายูเพื่อทักษะการสื่อสารดิจิทัล  
                                                     6(3-6-9) 
121113030  สัมมนาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ  3(2-2-5)  
121113031  การศึกษาเอกเทศ               3(2-2-5)  
            
 

2) วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า   18   หน่วยกิต 
2111319 วรรณคดีมลายูเบื้องต้น           3(3-0-6) 
2111358 อักษรยาวี                           3(3-0-6) 
2111359 ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                                   3(3-0-6) 
2111360 อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษามลายู 
                                                   3(3-0-6)  
2111361 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว    3(3-0-6)  

  2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   27        หน่วยกิต 
121112005 ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ์        3(3-0-6) 
121111010 ภาษามลายูถิ่น                    3(3-0-6) 
121111011 ภาษามลายูในสื่อประเภิทวิทยุและ 
                โทรทัศน์                           3(3-0-6)                             
121112013 อักขระยาวี                        3(3-0-6) 
121112014 วรรณกรรมมลายูเบื้องต้น       3(3-0-6)  
121112015 วาทวิทยาภาษามลายู            3(3-0-6)                                                      

ปรับปรุง 
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2111362 สถานการณ์ในการใช้ภาษามลายู 
             ในปัจจุบัน                          3(3-0-6) 
2111363 ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ์         3(3-0-6) 
2111364 วาทวิทยาภาษามลายู             3(3-0-6) 
2111365 บทบาทและสถานะภาษามลายู 
             ในภูมิภาคมลายู                   3(3-0-6) 
2111466 ภาษามลายูเพื่อการบริการ       2(1-2-3) 
2111467 ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุ 
             และโทรทัศน์                       2(1-2-3) 
2111468 การประเมินงานสร้างสรรค์ภาษามลายู 
                                                   3(3-0-6) 
2111469 สำนวนและสุภาษิตภาษามลายู  3(3-0-6) 
2111470 การตีความภาษามลายู            3(3-0-6) 
2111471 การวิเคราะห์ภาษามลายู         3(3-0-6) 
2111472 วรรณคดีการละครมลายู       3(3-0-6) 
2111473 สำรวจวรรณคดีภาษามลายู      3(3-0-6) 

121112016 บทบาทและสถานะของภาษามลายูเพื่อ
ธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน         3(3-0-6)                            

121112019 ภาษามลายูเพื่อการบริการ      3(2-2-5) 
121112020 การแปลเชิงธุรกิจ                 3(3-0-6) 
121112021 สำนวนและสุภาษิตมลายู        3(3-0-6) 
121113023 การจัดการทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 
121113024 กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น          3(3-0-6) 
121113025 การสื่อสารภาษามลายูในการเจรจา 
                ต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง   
                                                     3(3-0-6) 
121113026 ภาษามลายูเพื่อธุรกิจการกีฬา  3(3-0-6)                    
121113027  ภาษามลายูเพื่อธุรกิจการสื่อสาร    
                                                     3(3-0-6)                                   
121113028 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษามลายู 
                                                     3(3-0-6) 
121113029 การประเมินงานสร้างสรรค์ภาษามลายู  
                                                     3(3-0-6) 
121114032 ภาษามลายูเพื่อเป็นผู้ประกอบการ  
                                                     3(3-0-6) 
121113033 ภาษามลายูเพื่อธุรกิจออนไลน์  3(3-0-6) 
121113034 ภาษามลายูเพื่อธุรกิจการบันเทิง 
                                                     3(3-0-6) 
121113035 ล่ามทางธุรกิจ                     3(3-0-6) 
121113036 สถานการณ์การใช้ภาษามลายูในปัจจุบัน 
                                                     3(3-0-6) 
121113037 วรรณคดีการละครมลายู        3(3-0-6) 
121113039 ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                     3(3-0-6) 
 
121114040 การสื่อสารภาษามลายูในธุรกิจการบิน 
                                                     3(3-0-6)  
121114041 การนำสนอและการประชุมทางธุรกิจ  
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                                                     3(3-0-6) 
121114042 การสื่อสารภาษามลายูเพื่อการจัดการ 
               ตราสินค้า                           3(3-0-6) 

8.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/     
            สหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า   5  หน่วยกิต 
2111474 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู  
                                                     5(450) 
หรือ 
2111475 สหกิจศึกษาภาษามลายู              6(600) 

8.2.2 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า   
                                                9 หน่วยกิต 
121114038  เตรียมสหกิจศึกษาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ 
                                                     3(3-0-6) 
121114043  สหกิจศึกษาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ     
                                                       6(600)                                                     

ปรับปรุง 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลยั
ราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา     ที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดย
ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรนี้ 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร ็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้ 

คงเดิม 
 
 
 
 
 

9. คำอธิบายรายวิชา 
   9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

9.1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสารไม่น้อยกวา่       
12    หน่วยกิต 

1) บังคับเรียน      10    หน่วยกิต 

 

9. คำอธิบายรายวิชา 
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

9.1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 

1) บังคับเรียน 12 หน่วยกิต 

151001001 ภาษาความคิดและการสื่อสาร 
          3(3-0-6) 

     Language Thought and  
               Communication 
               ภาษากับการสื ่อสารความสัมพันธ์ของ
ภาษากับความคิดและการสื่อสารทักษะการฟังและ
การอ่านการลำดับความคิดการสรุปความคิดและการ
ถ่ายทอดความคิดเพื่อการสื่อสารทั้งการพูดและการ
เขียนการใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่นการ
เล่านิทานพ้ืนบ้าน 

วิชาใหม่ 
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              Language and Communication, relation 
between languages with ideas and 
communication, listening and reading skills, 
idea organization, idea conclusion, expressing 
ideas for communication for both speaking 
and writing, Thai use through songs, plays and 
folk tale 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      2(1-2-3) 
 Thai for Communication 

ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื ่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต 
ประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การนำเสนอข ้อม ูลในเช ิงให ้ความรู้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้
ภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมี
จิตสำนึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
 Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language in 
daily used in listening, speaking, reading and 
writing, use of language in formal and 
information communication,   conducting 
informative presentation, giving opinion, 
suggestion and rational criticism, study of 
problemconditions and its solutions of 
language used in daily life, realizing ethics 
and awareness of Thai society 

151001002  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
      Thai for Communication 
               ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื ่องมือในการสื ่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต 
ประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพ
ป ัญหาและแนวทางการแก ้ ไขการใช ้ภาษาใน
ชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนกึต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
 Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language  in 
daily life use in listening, speaking, reading and 
writing, use of language in formal and 
information communication, conducting 
informative presentation, giving opinion, 
suggestion and rational criticism, study of 
problem conditions and its solutions of 
language used in daily life, realizing ethics and 
awareness of Thai society 

1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 
4. ปรับเป็น
รายวิชา
สำหรับ 
การ 
เทียบโอน 
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2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
            และพัฒนาการเรียนรู้          2(1-2-3) 
            English for Communication  
            and Learning Development 
            พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทั ้งการฟัง พูด อ ่าน เข ียน  ในชีว ิตประจำวัน          
ในสถานการณ์ต ่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย        
การกล่าวลา  การแนะนำตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  
การ เสนอความช ่วยเหล ือ การให ้คำแนะนำ         
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  
การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื ่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะ
การใช้เครื ่องมือ แหล่งข้อมูลเพื ่อศึกษาค้นคว้า      
ในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  
บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Development of English 
communication skills, listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various 
situations such as greeting; c leave-taking, 
self-introduction and others, requesting, 
offering help, giving suggestion, describing 
people, objects and places, inquiring and 
information giving, talking on telephone and 
expressing opinion; development of skills in 
using tools and resources for communicative 
study such as dictionary, article and 
newspaper and information technology for 
communication 

151001007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 และพัฒนาการเรียนรู ้     2(1-2-3) 
 English for Communication  
             and Learning Development 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง 
พูด อ่าน เขียน  ในชีว ิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง  ๆ       
อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะนำ
ตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลอื 
การให ้คำแนะนำ การบรรยายล ักษณะบ ุคคล        
และสิ่งของและสถานที่  การถามและการให้ข้อมูล 
การติดต่อสื ่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความ
คิดเห็น พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพื่อ
ศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้
พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 Development of English 
communication skills, listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various 
situations such as greeting; leave-taking, self-
introduction and others, requesting, offering 
help, giving suggestion, describing people, 
objects and places, inquiring and information 
giving, talking on telephone and expressing 
opinion; development of skills in using tools 
and resources for communicative study such 
as dictionary, article and newspaper and 
information technology for communication 

1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การ 
เทียบโอน 

3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 

2100108  ภาษามลาย ูเพ ื ่อการส ื ่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู้           2(1-2-3)  

 Melayu  for  Communication  
 and  Learning  Development

 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้าน

ไม่มี 
 

ปรับออก 



117 

 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจำวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคำภาษามลายู
ให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื ่อการสื่อสาร   
ในสถานการณ์ต ่าง ๆ เช ่น การแนะนำตนเอง         
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้คำแนะนำ  
การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ 
และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
 Development of Melayu in listening, 
speaking, reading and writing skills in daily 
life , practice of reading aloud in Melayu 
correctly; practice of Melayu conversations 
in different situations ; self-introduction, 
greeting, leave-taking, giving suggestion, 
inquiring information nationally and 
internationally as well as  practice of simple 
sentence writing 
2100115  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   
                                  2(1-2-3) 

  English for Communication 1 
             การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารในชีว ิตประจำวัน 
ถ้อยคำและสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
 Practice of English listening, 
speaking, reading, and writing for daily  
communication; focusing on basic 
vocabulary and expressions relating to 
working performance and career fields, 
studying on customs and traditions of English 
speaking countries including appropriate 
social etiquette 

151001008  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   
   2(1-2-3) 

 English for Communication 1 
 การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ถ้อยคำ
และสำนวนพ ื ้ นฐานท ี ่ ใช ้ ในสถานการณ ์ ต ่ าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
 Practices of English listening, speaking, 
reading, and writing for daily  communication; 
focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career 
fields, studying on customs and traditions of 
English speaking countries including 
appropriate social etiquette 

1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 

การเทียบโอน 
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2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   
                                                2(1-2-3) 
             English for Communication 2 
             การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และ
เข ี ยนภาษาอ ั งกฤษ โดยใช ้ สถานการณ ์จริ ง              
ที ่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที ่เกี ่ยวข้องรวมถึง       
การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจ
ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ 
            Practice and development of 
listening, speaking, reading and writing 
English through real situations in related 
careers, practice of thinking skills, problem 
solving analyzing and decision making skills 
for daily life and future career 

151001009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   
     2(1-2-3) 
             English for Communication 2 
             การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และ
เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาชีพที ่เกี ่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะ      
การค ิดว ิ เ คราะห ์แก ้ ป ัญหาและต ัดส ิน ใจ ใน
ชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ 
            Practice and development of 
listening, speaking, reading and writing English 
through real situations in related careers,  
practice of thinking skills, problem solving 
analyzing and decision making skills for daily 
life and future career 

1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การ 
เทียบโอน 

3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2100117  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  
                                               2(1-2-3) 
              Thai for Careers 
  การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทย
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้
เกิดการสื ่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ ทั ้งในชีวิตประจำวันและการประกอบ
อาชีพ  ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่าน
กระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อนำไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 
 Practicing and developing Thai 
language used in listening, speaking, reading 
and writing in order to communicate 
effectively in accordance with the rules; 
both for daily life and career as well as 
presenting, providing knowledge, analyzing 

151001003  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  
                                                 3(3-0-6) 
             Thai for Careers 
  การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้ง
ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจน
การนำเสนอข้อมูล  การให้ความรู ้ การวิเคราะห์
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้า
ตามหลักวิชาการ เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการ
ใช้ชีวิตประจำวัน 
 Practicing and developing Thai 
language used in listening, speaking, reading 
and writing in order to communicate 
effectively in accordance with the rules; both 
for daily life and career as well as presenting, 
providing knowledge, analyzing opinion, and 

1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การเทียบ
โอน 
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opinion, and suggesting through process of 
academic research effectively and be able to 
use in various situations which is beneficial 
to the career and daily life 

suggesting through process of academic 
research effectively and be able to use in 
various situations which is beneficial to the 
career and daily life 

ไม่มี 
 

151001005  ภาษาอังกฤษหรรษา      3(3-0-6) 
    English for Fun 

  การใช ้ภาษาอ ังกฤษเพ ื ่อการส ื ่อสาร        
ในชีวิตประจำวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ คำศัพท์
และสำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเอง/ผู ้อื่น     
การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น 
การแสดงความรู้สึก การนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

English usage for daily 
communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-
introduction and introducing others, basic 
information inquiries, giving opinions, feeling 
expression, class presentation 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 
 

151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์

        3(3-0-6) 

English Usage for Social Network 

ก า ร เ ข ี ยน ประ โ ยค ภาษ าอ ั ง กฤษ 
อย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การตั้งและการตอบ
กระทู ้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษ
ออนไลน์  การแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  
การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ  
     Simple English writing in social 
media, giving queries and answers in English, 
online chatting, giving opinions in English, 
writing and replying email in English, creating 
learning activities 
 

วิชาใหม่ 
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ไม่มี 
 

151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ      
     3(3-0-6) 

Technology and Media Literacy 
การร ู ้ เท ่ าท ันข ้อม ูลข ่ าวสาร การรู้  

เท่าทันสื่อ การรู ้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสาร การเข้าถึงและประเมินข้อมูล การใช้ข้อมูล
และจัดการได้ การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสาร   
ง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
           Information literacy, media literacy, IT 
and communication literacy, information 
access and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools 
usage for media production, social media use 
under law controls and ethics in technology 

วิชาใหม่ 

9.1.2 เลือกเรียน        ไม่น้อยกว่า     2 หน่วยกิต 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                                                2(1-2-3)
 Speaking and Writing Skills  
              Development 
 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูด
และการเข ียน เพ ื ่อให ้พ ูดและเข ียนได ้อย ่าง             
มีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุม่ 
และร่วมวิจารณ์เพื ่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน   
การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียง
และบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐาน
ของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 
 Rules and development of reading 
and writing in order to speak and write 
effectively, practice of speaking both  
individual and groups and criticizing for 

9.1.2 วิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า        3 หน่วยกิต 
151001004 การพัฒนาทักษะการพูด 
   และการเขียนภาษาไทย     3(3-0-6) 

  Developments of Thai      
  Speaking and Writing Skills 
  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟัง
และการอ่านจากสื่อต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการพูด
และการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมและ
มารยาทในการส ื ่อสาร การว ิจารณ์การพูดและ        
การเขียน 
      Developments of speaking and 
writing skills, speaking and writing for both 
formal and informal occasion, research, 
knowledge from listening and reading from 

1. รหัสวิชา 
2. จำนวน 
หน่วยกิต 
3. คำอธิบาย 
รายวิชา 
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improvement,  practice of plot writing,  essay 
and article writing with the emphasis on 
standard language used in a certain writing 
and practice in criticizing 

various media, presenting with presentation 
and writing with ethics and moral realization, 
communication manners, criticizing speaking 
and writing 

2100103  หลักการอ่านและการเขียนคำไทย  
                                                2(2-0-4) 
              Principles of Reading and  
              Writing Thai Words 
               หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียน
คำไทย  ศึกษาปัจจัยที่ทำให้การอ่านและการเขียน
คำไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์  
เปรียบเทียบคำที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  
อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่
การอ่านและการเขียนคำไทยให้ถูกต้อง 
            Principles of reading and writing Thai 
words, study of factors which affect to 
misreading and incorrect writing, collecting, 
analyzing and comparing the words that are 
usually incorrectly in read and written, 
discussing, summarizing, solution finding and 
promoting the correct reading and writing 
Thai words 

ไม่มี 
 

ปรับออก 

ไม่มี 
 

151001010  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
 ภาษาอังกฤษ3(3-0-6) 
  English Communication Skills  
  Development  

การฟังและพูดโต ้ตอบในสถานการณ์  
ที ่เกี ่ยวข้องกับชีว ิตประจำวัน การอ่านและเขียน
ข ้อความขนาดส ั ้น และประโยคท ี ่ม ี โครงสร ้าง            
ไม่ซับซ้อน  โดยจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ได้แก่  
การจัดบอร์ดนิทรรศการอย่างง่าย ปฏิบัติภาคสนาม  
ปฏิบัติการทางภาษาในสถานการณ์จริง 

วิชาใหม่ 
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Listening and speaking in daily-life 

situations, short message reading and writing, 
non-complicated sentence reading and writing 

2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
                                                2(1-2-3) 
  Melayu for Communication 
                 การใช้ภาษามลายูเพื ่อการสื ่อสาร    
ในชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
เช่น การทักทาย การถามทุกข์ส ุข การขอบคุณ     
การแนะนำแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพูด 
              Use ofMelayu for communication 
in daily life, conversation in daily life  such 
as greeting, saying thanks and simple 
introduction  emphasizing on listening and 
speaking skills 

ไม่มี 
 

ปรับย้ายไปอยู่
ในกลุ่มวิชา
ภาษาและการ
สื่อสาร 2) 
วิชาเลือก 

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Chinese for Communication  
 การใช ้ภาษาจ ีนเพ ื ่อการส ื ่อสารใน
ชีวิตประจำวัน บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนำแบบง่าย ๆ  ฯลฯ 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให ้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 Useof Chinese for communication 
in daily life, daily conversations such as 
greeting, introduction, etc. with an emphasis 
on listening and speaking skills and be able 
to apply in communicating with native 
speakers 

151001011 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียน
อักษรจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การทักทาย
และการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 
              Pin-in pronunciation, principles of 
Chinese alphabets, vocabularies, basic 
Chinese grammars, greetings and basic daily-
life conversation 

1. รหัสวิชา 
2. จำนวน 
หน่วยกิต 
3. คำอธิบาย 
รายวิชา 

2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Melayu for Communication 
               การใช้ภาษามลายูเพื ่อการสื ่อสารใน
ชีวิต ประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
เช่น การทักทาย การถามทุกข์ส ุข การขอบคุณ     

151001012 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
   Melayu for Communication 

การใช ้ภาษามลายู เพ ื ่อการส ื ่อสารใน
ช ีว ิตประจำว ัน คำศ ัพท ์ ไวยากรณ์ข ั ้นพ ื ้นฐาน          
การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 

1. รหัสวิชา 
2. จำนวน 
หน่วยกิต 
3. คำอธิบาย 
รายวิชา 
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การแนะนำแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพูด 
             Use ofMelayu for communication 
in daily life, conversation in daily life  such 
as greeting, saying thanks and simple 
introduction  emphasizing on listening and 
speaking skills 

             Melayu useage for communication in 
daily life, vocabularies, basic Melayu 
grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
 ภาษาอังกฤษ                  2(1-2-3) 
 Development of Speaking and 
 Reading Skills in English 
 การพ ัฒนาท ักษะการพ ูดและอ ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนำเสนองานหน้าช้ัน 
และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับ
ใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
 Effective development of speaking 
and reading skills in English , practice of 
speaking both individuals and groups,  
efficient class presentation and reading 
practice; reading for comprehension; reading 
newspapers, advertisements, and websites 

ไม่มี 
 

ปรับออก 

2100106  ภาษาอังกฤษเพื ่อพัฒนาการอ่าน 
 และการเขียน                 2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing  
 Development 
 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื ่อให้
สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดย
เน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ 
เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
รายงาน ฯลฯ 

ไม่มี 
 

ปรับออก 
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 Effective development of reading 
comprehension in different fields and 
development of writing skill emphasizing on 
correct forms and functions for educational 
and career purposes such as writing a letter, 
filling in an application form, writing a report, 
etc. 
2100109   ภาษามลายูพ้ืนฐาน           2(1-2-3) 
 Basic Melayu 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐาน
เข้าด้วยกันและศึกษาสำนวนภาษามลายูฝึกนำเสนอ
ข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้    
ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
 Practice of listening, speaking, 
reading and writing skills, study on basic 
sentence patterns; sentence combinations 
and Melayu expressions, practice of giving 
information and expressing opinions in 
accordance with social context application 

ไม่มี 
 

ปรับออก 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน           2(1-2-3) 
 Basic Arabic 
             อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคำ 
ประโยคพื ้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน 
ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื ่อสารกับเจ้าของ
ภาษาได้ 
 Arabic alphabets, word and 
sentence formation processes, practice of 
listening, speaking, reading and writing skills 
to understand generality in daily life and be 
able to apply in communicating with native 
speakers 

ไม่มี 
 

ปรับออก 
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9.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  
                                              6 หน่วยกิต 
 

9.1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต 
ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 

151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข                3(3-0-6) 
   Well-being 

ก า ร ใ ช ้ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ เ ท ค โ น โ ล ยี  
ในชีวิตประจำวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหาร และคุณค่าทาง
โภชนาการ อาหาร เฉพาะโรค การอ ่ านฉลาก
โภชนาการ ความรู ้เร ื ่องยาเบื ้องต้น สมุนไพรไทย 
สม ุนไพรก ับการดูแลส ุขภาพ กฎหมายค ุ ้มครอง
ผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   
 Science and technology use in daily 
life, effects of using science and technology on 
environment, foods and nutrition, dietetics, 
nutrition information reading, basic drug 
information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical 
and mental health 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 
 

2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   3     หน่วยกิต 
151001014  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนำเสนอ 

     3(3-0-6) 
    Information Technology 

     for Presentation 
ความร ู ้ เบ ื ้องต ้นเก ี ่ยวก ับเทคโนโลยี

สารสนเทศ การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการเข้าถึง
สารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศ และการนำเสนอสารสนเทศ   
ในรูปแบบต่าง ๆ 
             Introductiontoinformation 
technology, data access and use, accessing 
information methods, searching strategies, 

วิชาใหม่ 
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analyzing and synthesizing information, 
presenting information in various forms 

ไม่มี 
 

151001019 การบริหารร่างกาย      1(0-2-2) 
   Body Exercise 

หลักการบริหารร่างกาย การฝ ึกทักษะ     
และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหารร่างกายเพื่อการ
เสร ิมสร ้างกล ้ามเนื ้อแต่ละส ่วน ความแข็งแกร่ง     
ความยืดหยุ่นของร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพ
ด้วยตนเอง การเลือกการออกกำลังกายและการเลือก
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา 
 Principles of body management, skill 
practice and basic technique ofbody 
management to gaining muscle, body 
flexibility and physical fitness self-check, 
exercise selection and playing sports for 
healthiness, sportsmanship 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 
 

151001021  ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่น 
      3(3-0-6) 
    King’s Philosophy for Local 
    Development  

ศาสตร ์พระราชาก ับการจัดการด้าน  
การเกษตรกรรม เศรษฐก ิจ ส ิ ่ งแวดล ้อม และ
สถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
พระราชดำร ิเพ ื ่อความกินดีอย ู ่ด ีของประชาชน      
การพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน และการประยุกต ์ใช ้ศาสตร์
พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่น 

                King’s philosophy for agricultural 
management, economies, environment and 
education; sufficiency economy philosophy, 
royal projects for the better living of people, 
sustainable development, applying the King’s 
philosophy for community development 

วิชาใหม่ 
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ไม่มี 
 

151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย   3(3-0-6)  
Introduction of Ethics and    
Wealth    

การพ ัฒนาท ักษะการเร ียนร ู ้ เข ้ าใจ       
เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ ่งแวดล้อม มีการ
พัฒนาตนเองเพ ื ่อดำรงตนอย ่างม ีความส ุขและ        
อย ู ่ร ่วมกันผู ้อ ื ่นได้ การเสร ิมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อื ่นการบริหารจัดการ
และภาวะผู้นำ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือก
การลงท ุ นหล ั กการประกอบธ ุ ร ก ิ จ เบ ื ้ อ งต้ น              
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและ
การเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและการสื่อสาร 
 Development of learning, 
understanding and valuing lives, society and 
environment; self-development for happy 
living and getting along well with people, 
promoting ethics and moral; care for others, 
leadership management, human resource 
management, investment channel, principles 
of basic business, analyzing business 
environment, accounting and financing, online 
business, marketing and communication 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 
 

151001023 ความงดงามแห่งตน      3(3-0-6)  
   Beautyof Life 

ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับมนุษยสัมพันธ์   
การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น ธรรมชาติของมนุษย์ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูด
เบื้องต้น หลักการพูดนำเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้นำ
และผู ้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการทำงานกลุ ่มและ
ทำงานทีม และทักษะการใช้ชีวิต 
 Introductions to human relation, self-
understanding and understanding others, 

วิชาใหม่ 
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human nature, personality developments, 
social etiquette, principles of basic speaking, 
principles of oral presentation in front of 
meeting, status of good leadership and 
followership, self-developments for groups 
work and teamwork, living skills 

ไม่มี 
 

151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง      2(1-2-3) 
   Step to the World 

การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศ     
ร ับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน      
การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพื่อสมัครงาน 
และการเขียนประวัต ิส ่วนต ัว การนัดหมายเพื่อ
สัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการ
ปฏ ิเสธการส ัมภาษณ์ การสนทนาทางโทรศัพท์    
ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ำเสียงในการพูด 
คำศัพท์และสำนวนเพื่อการปฏิบัติงานและการสื่อสาร
ในสำนักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการ
ประชุม และการนำเสนอการปรับตัวเข ้าสู ่ส ังคม      
การปฏ ิบ ัต ิตนในการทำงาน การทำงานเป็นทีม       
และการมีจิตสาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs 
announcement, filling out application form, 
writing letters or email for job application, 
writing resume, appointment for job interview, 
interviewing, interview acceptance and 
rejection, telephone conversation, etiquette in 
tone of speaking, vocabularies and expressions 
for work practice and 

วิชาใหม่ 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3) 
             Happiness Study 
 ความหมายและขอบข่ายของความสุขท้ัง
กายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง 

ไม่มี 
 

ปรับออก 
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ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพ 
แวดล ้อมในส ังคมพห ุว ัฒนธรรม ความฉลาด         
ทางอารมณ์ เพื่อการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   
ก า ร น ำ ห ล ั ก ค ำ สอน ขอ งศ าสน า มาปฏ ิ บ ั ติ               
การมีคุณธรรม จร ิยธรรม กฎ กติกาทางสังคม      
เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
            Definition and scope of physical and 
mental happiness, being optimistic , self - 
appreciated and also other surroundings,  
multicultural adjustment, emotional 
quotient for living and coexisting, practice of 
doctrine, morality, ethics, social regulations, 
and agreement for peaceful coexisting in 
society 
2100113  สุนทรียวิจักขณ์                2(2-0-4) 
             Aesthetics Approach 
              ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาตแิละ
ศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้
ความงาม ผ ่านภาพ เส ียงและการเคล ื ่อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู ่สากลทั้งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธ ีการในการสร้างสรรค์และการนำไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 
 Philosophy of beauty, nature and 
art, the paradigmatic perspective, perception 
of beauty through pictures, sounds, 
movements, and artistic experiences, local 
and international artistic patterns in terms of 
ideas, techniques, and methods in creating 
and applying to real life situations 
 
 

ไม่มี 
 

ปรับออก 
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2100114  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                                2(1-2-3) 
 Information For Life Long  
              Learning 
   ความหมาย บทบาท และความสำคัญ
ของสารสน เทศเพ ื ่ อการ เร ี ยนร ู ้ ตลอดช ี วิ ต          
แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ 
วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการนำเสนอผล
การศ ึกษาค ้นคว ้าตามร ูปแบบและข ั ้นตอนที่         
เป็นมาตรฐาน 
 Meanings, roles, and importance of 
information for life-long learning, information 
sources and accessing,  information 
searching and collecting method for self-
access learning, presenting  finding results by 
using standard forms and steps 

ไม่มี 
 

ปรับออก 

2100118  ความจริงของชีวิต             2(2-0-4) 
             Truth of Life 
             ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตใน
สังคม ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรม
ไปประยุกตใชในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา  
ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีว ิตที ่ม ีส ันติส ุขและสังคมที ่มี
ส ันต ิภาพ การเร ียนร ู ้  โลกท ัศน แบบต าง ๆ              
การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละ    
อย างเพ ื ่ อจะได รู จ ักแสวงหาความจร ิ งและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปน  
มนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิต
และสังคม 
 Meaning of life, living in today 
society with science and information 
technology, applying truth and religious in 
problem solving and intellectual developing, 

151001025  ความจริงของชีวิต           3(3-0-6) 
                 Truth of Life 
  ความหมายของช ีว ิต  การด ํ ารงช ีวิต 
ในสังคม ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรม
ไปประย ุกต ์ในการแก ้ป ญหาและพัฒนาป ญญา      
ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีว ิตที ่ม ีส ันต ิส ุขและสังคมที ่มี
ส ั นต ิภาพ การ เร ี ยนร ู ้  โ ลกท ัศน แบบต าง ๆ                 
การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยาง
เพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของ
ชีวิตที ่ถูกตองดีงามเพื ่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ     
อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
 Meaning of life, living in today society 
with science and information technology, 
applying truth and religious in problem solving 
and intellectual developing, life and society, 

1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การ 

เทียบโอน 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, 
peaceful life and society, different 
worldview perception, advantages and 
disadvantages analyzing of worldviews in 
order to find out truth and meaning of life to 
be a perfect human being and leading to a 
peaceful life and society 

moral and ethics development based on 
religious precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception, advantages 
and disadvantages analyzing of worldviews in 
order to find out truth and meaning of life to 
be a perfect human being and leading to a 
peaceful life and society 

2100119  การพัฒนาตน    2(2-0-4) 
 Self Development 
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจน
ปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการ
เกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาด
ทางอารมณ ์และจร ิยธรรม การป ้องก ันและ          
การจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์         
การทำงานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
 Principles, elements, as well as 
factors of human behavior, emergence 
process and self- development, emotional 
intelligence and ethics development, 
prevention and stress managing, human 
relations creating, teamwork and conflict 
managing 

151001026  การพัฒนาตน       2(2-0-4) 
    Self Development 
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย 
ของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทาง
อารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการ
ความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงาน    
เป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
 Principles, elements, as well as 
factors of human behavior, emergence 
process and self- development, emotional 
intelligence and ethics development, 
prevention and stress managing, human 
relations creating, teamwork and conflict 
managing 

1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การ 

เทียบโอน 

2100120  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต2          (1-2-3)                
 Aesthetics for Life 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ 
คิดกับสุนทรียศาสตร์เช ิงพฤติกรรมโดยสังเขป     
การจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร ์ทางความงาม 
ความ สำคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์
ทางการเห ็น การได ้ย ิน และการเคล ื ่อนไหว             
ส ู ่ท ัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่าน
ข ั ้นตอนการเร ียนร ู ้ เช ิ งค ุณค ่าจากการรำลึก 
ความคุ้นเคยและนำเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มา
ซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

151001027  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต     3(3-0-6) 
    Aesthetics for Life 
 ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ส ุ น ท ร ี ย ศ า ส ต ร์  
เช ิ งความค ิดก ับส ุนทร ียศาสตร ์ เช ิ งพฤต ิกรรม
โดยส ั ง เขป การจำแนกข้ อแตกต ่างในศาสตร์  
ทางความงาม ความสำคัญของการรับรู ้ก ับความ
เป ็ นมาของศาสตร ์ ทา ง  การ เห ็ น  การ ได ้ ยิ น  
และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และ
การแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการ
รำล ึก ความค ุ ้นเคยและนำเข ้าส ู ่ความซาบซึ้ ง       
เพื ่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทาง
สุนทรียภาพ 

1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การเทียบ
โอน 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
 Meanings of mental and 
behavioral aesthetics, classifying differences 
in science of beauty, importance and 
backgrounds of visual, hearing and 
movement perception towards visual arts, 
arts, music arts and performance through 
perception process of value, recognition, 
familiarity which lead to  appreciation and 
obtaining experiences of aesthetic 
appreciation 

 Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards 
visual arts, arts, music arts and performance 
through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  
appreciation and obtaining experiences of 
aesthetic appreciation 

9.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
                              ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 

9.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ 3  หน่วยกิต 
151001029  พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  3(3-0-6) 

   Multiculture and Peace 
    ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของ
วัฒนธรรม กระบวนการในการสร ้างความเข้าใจ    
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความ
แตกต่างทางว ัฒนธรรม แนวคิดพื ้นฐานเกี ่ยวกับ
สันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งใน
สังคมไทยและสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดย
สันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมสันติภาพ  
มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม      
การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทาง  
การพิทักษ์สิทธิ  
                  Meanings, significance and types 
of culture, process of building understanding, 
cultural difference and its acceptance, basic 
concepts of peace and reconciliation, 
problems and conflict of Thai and World 
society, resolving conflict with peace, social 
activity for peace promotion, public 
consciousness and responsibility towards 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
Multiculture society, living together in 
democratic society, right prevention guidelines 

ไม่มี 
 
 

2) วิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า            3 หน่วยกิต 
151001030  ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม         3(3-0-6)  
    Life Skill for Society 

  ท ั กษะด ้ านการค ิดแก ้ป ัญหาแบบ 
องค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวในศตวรรษ     
ที่ 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสาร
ส า ร ส น เ ท ศ  การเร ียนร ู ้ อาช ีพ การเร ียนรู้ ส ั ง ค ม 
ผู ้ส ูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนา 
จิตสาธารณะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
                  Holistic problem-solving skills, 
creative thinking, adaptation in the 21st 
century, multiculture understanding, 
information communication,career learning, 
elder society learning, building self-valued 
andpublic conscious development, life-long 
learning for sustainable development 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
2150101  สังคมภิวัตน์                     2(2-0-4) 
 Socialization 
 ความส ัมพ ันธ ์ ระหว ่ า งมน ุษย ์ กั บ
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม
โลก กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ     
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ 
ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human 
beings and environments in Thai society; 
ASEAN and world societies, globalization and 
natural phenomenon impacting on the 
changing of society in various dimensions 
including culture, tradition, economics and 
political affairs 

151001031 สังคมภิวัตน์     3(3-0-6) 
   Socialization 
                 ความส ัมพ ันธ ์ ระหว ่ า งมน ุษย ์ กั บ
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสงัคมโลก 
กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผล    
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทาง
ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
                  Relationships between human 
beings and environment in Thai society, ASEAN 
and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of 
society in various dimensions including 
tradition, culture, economics and political 
affairs 

1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การเทียบโอน 

4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2150102  การจัดการทางสังคม2(2-0-4) 
 Social Management  
           วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพื ่อนำไปสู ่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมที ่เกี ่ยวข้องกับชุมชน 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตในท้องถิ่น 
           Analysis of multi-cultural diversity 
leading to natural resources management 
and environments concerning community; 
concepts of sufficiency economy 
philosophy; utilizing appropriate technology 
for living in local community   

ไม่มี 
 

ปรับออก 

2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ2(1-2-3) 
 Life Skills and Public  
 Conscious Mind 
 ความหมายและความสำคัญของทักษะ
ชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่สำคัญของทักษะชีวิต 
โลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิด

ไม่มี 
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และ
ความฉลาดทางอารมณ ์  การพ ัฒนาท ั กษะ
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล การติดต่อสื ่อสาร 
ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความสำคัญของการมจีิต
สาธารณะและการสร ้ างจ ิตสำน ึกสาธารณะ         
เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
 Meanings and importance of life 
skill including important elements of life 
skill; globalization, thinking skills, decision 
making, creative thinking, positive thinking, 
analytical thinking and emotional 
intelligence; development of interpersonal 
relationships and communication, self-
management skills and stress management; 
emphasis on public mindedness and public 
consciousness in order to be peaceful 
coexistence 
2150108  ทักษะในการดำเนินชีวิต      2(1-2-3) 
 Skills for Life  
 ความสำคัญ องค์ประกอบของทักษะ    
ในการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี ่ยวกับการ
ว ิ เคราะห ์ การประเม ินสถานการณ์ ความคิด
สร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื ่น ความรับผิดชอบต่อ
ส ั งคม การสร ้ างมน ุษยส ัมพ ันธ ์  การส ื ่อสาร          
การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีว ิตประจำวัน     
การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือก
กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 
 Significance and elements of 
living skills in new societies concerning 
analysis, situation assessment, creative 
thinking, sympathy, social responsibilities, 
human relations and communication; 
decision making and problem solving in daily 

ไม่มี 
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
life; emotional and stress management; 
activities for stress relief 
2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย       2(1-2-3)         
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา    
การสร ้างจ ิตสาธารณะเพื ่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว ่างบ ุคคลและช ุมชน การพ ัฒนาตนเพื่อ
ความก ้าวหน้าในช ีว ิตและการทำงาน การนำ
หลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ 
 Social identity, local and Thai 
culture; significance of human relations, 
human nature, psychological process; public 
consciousness creation in order to build 
interpersonal relationship and community; 
self-development for the advance in life and 
career; religious principles application to life 
and career  

151001028  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย     2(1-2-3)         
    Life and Thai Culture 
                 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา     
การสร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้า   
ในชีว ิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ใน        
การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
      Social identity, local and Thai 
culture, significance of human relations, 
human nature, psychological process, public 
consciousness creation in order to build 
interpersonal relationship and community, 
self-development for the advance in life and 
career, religious principles application to life 
and career  

1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การ 
เทียบโอน 

3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 

 

9.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ  
 เทคโนโลยี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 

9.1.4  กลุ่มวิชาอัตลักษณะของคณะ   3   หน่วยกิต 
9.1.4.1  คณะครุศาสตร์        3   หน่วยกิต 
151001032 ครูแห่งแผ่นดิน                 3(3-0-6) 
    Teachings of King Rama 9 

     คำพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู 

การเร ียนร ู ้ส ู ่การเปล ี ่ยนแปลง ส ี ่ เสา -หล ักของ          

การ เร ียนร ู ้  การศ ึกษาตลอดช ีว ิต  คร ูย ุค ใหม่                

จิตอาสา หน้าท่ีพลเมือง   

    Teachings of King Rama 9 for 

teachers profession, praising teachers, learning 

to changes, four pillars of learning, life-long 

วิชาใหม่ 



137 

 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
learning, modern teachers, volunteering, civil 

duties 

หรือ 

ไม่มี 
 

 9.1.4.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  3 หน่วยกิต 
151001033  วิถีไทย วิถีถิ่น         3(3-0-6) 

   Thai and Local Ways 
    พื ้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชน

ชายแดนใต้ ว ัฒนธรรมชุมชนท้องถิ ่น อ ัตลักษณ์
ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการ  
แต่งกาย ผ้าประจำถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา วิถีชีวิต
ประเพณี และความเชื่อ และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจาก
ภูม ิป ัญญาท้องถิ ่นชายแดนใต้ ว ิถ ีช ีว ิตของผ ู ้คน         
ในชายแดนใต้ และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้ทรัพยากร
ในชุมชนท้องถิ่น 

   Fundamentals of culture with 
lifestyle of southern border, local community 
culture and southern border identity: food , 
dress, local textiles and language, traditions 
and belief, created things from southern-
border folk wisdom, people lifestyle in 
southern border, case studies of learning 
resores in local community 
หรือ 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 
 

 9.1.4.3  คณะวิทยาการจัดการ       3 หน่วยกิต 
151001034  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว ์      3(3-0-6) 

   Young Enterpreneurs 
    ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญ

ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชน   
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็น
ผู ้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและ

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
ทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการ
เป ็นผ ู ้ประกอบการการประเมินความเป ็นไปได้        
ทางธุรกิจ แนวทางการจัดตั ้งธ ุรกิจ การวางแผน           
ทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย        
การออมและภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกใน
การลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความ
พร้อมสำหรับการเป็นผู ้ประกอบการในยุคดิจิทัล 
ผลประโยชน์ทางภาษี จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

     Background and significance of 
special economic zone, government and 
private policy special economic zone, analysis 
of guidelines for becoming entrepreneurship in 
special economic zone, concepts and theory 
of entrepreneurship, seeking for opportunity 
to become entrepreneurship, evaluation of 
business probability, forming business 
guideline, personal financial planning, income 
management; expenses, savings and debts, 
spending money for investment, concept and 
preparation for becoming entrepreneurship in 
digital era, tax benefit, ethics and social 
responsibility, and related laws 
หรือ 

ไม่มี 
 

9.1.4.4  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
           การเกษตร      3 หน่วยกิต 

151001035 วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถิ่น     3(3-0-6) 
   Science for Community   

ความรู้ ความสำคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ว ิธ ีการทางว ิทยาศาสตร ์  และการประย ุกต ์ ใ ช้
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น      

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
                  Knowledge, scientific and 
technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, 
scientific application for community 
development  

4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  
                                                2(1-2-3) 
  Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การให้
เหตุผล คณิตศาสตร ์การเง ินเก ี ่ยวกับดอกเบี้ย       
การเช่าซื ้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื ้องต้น 
เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
 Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, 
hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

151001018  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  
     3(3-0-6) 
     Mathematics in Daily Life 
    หลักการและกระบวนการคิด การให้
เหต ุผล คณิตศาสตร ์การเง ินเก ี ่ยวก ับดอกเบี้ย         
การเช่าซื ้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื ้องต้น    
เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
      Principle and thinking process; 
giving reasons; financial mathematics and 
interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การเทียบโอน 

4100102  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                                                2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life  
 Development  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ความสำค ัญ และผลกระทบของว ิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพ   
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific 
process and scientific attitude; importance 
and impact of science, technology and 
environment; health promotion for life 
quality development 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับออก 

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                  
                                    2(1-2-3) 
 Information Technology in  
 Daily Life 

151001015  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ในชีวิตประจำวัน            3(3-0-6) 
     Information Technology in  
     Daily Life 

1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
 ความรู้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในชีว ิตประจำวัน การประยุกต ์ใช ้คล ังความรู้  
กฎหมายและจรรยาบรรณในการ ใช ้ ร ะบบ
สารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 Introduction to computers, 
information technology; computer 
application in daily life, data warehouse 
application; laws with ethics in using 
information system and its security system 

    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช ้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
                   Introduction to computer, 
information technology, computer application 
in daily life, data warehouse application, laws 
and ethics in using information system and 
security system 

3. ปรับเป็น
รายวิชา
สำหรับ 
การเทียบโอน 

4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

4100108 ว ิทยาศาสตร ์ ในช ีว ิตประจำวัน  
 2(1-2-3) 
 Science in Daily Life 
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า 
การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์
ไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
ต่าง ๆ พลังงานในการดำรงชีวิต ระบบการทำงาน
ของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่
ใช้ในชีวิต ประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน 
ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
 Energy and its sources; electric energy and 
electricity generation, electric circuits in houses and 
electrical equipment; principles of electrical devices, 
energy for living; human organ systems, heredity; chemical 
using in daily life;using microorganism in food industries; 
agricultural and industrial production managementwith 
heat, cold, radiochemical, packaging and storage 

151001017 ว ิทยาศาสตร ์ในชีว ิตประจำวัน  
       3(3-0-6) 
       Science in Daily Life 
    พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า 
การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 
พลังงานในการดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะ
ต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ท่ีใช้ในชีวิต 
ประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจลุนิทรีย์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจดัการผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจภุณัฑ์และการเก็บรักษา 
     Energy and its sources, electric energy and 
electricity generation, electric circuits in houses and electrical 
equipment, principles of electrical devices, energy for living, 
human organ systems, heredity, chemical use in daily life, 
using microorganism in food industries, agricultural and 
industrial production management with heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 
 
 
 
 

1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การเทียบโอน 

4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
4100109  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life 
 Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการ
เลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 
หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุ
ต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื ้นเมืองใน
ท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การ
เป็นผู้นำ 
                   Rules, regulations, etiquette , form and 
methods of sports competition; principles and how to 
choose sports for its individual potential; conduct of 
principles for playing sports at maximum benefits to body, 
emotion and society; injury prevention from sports and 
basic first aid; utilizing sports skill and developing life quality 
with sports and traditional games; personality 
development promoting leadership 

151001020  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  2(1-2-3) 

     Sports for the Quality of Life 
     Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการ
เลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 
หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนำ
ทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่น
ก ีฬาและการละเล ่นพ ื ้นเม ืองในท้องถ ิ ่น พ ัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้นำ 
                  Rules, regulations, etiquette, format and model 
of sports competition, principles and how to choose sports 
for  individual potential, conduct of principles for playing 
sports at maximum benefits to body, emotion and society, 
injury prevention from sports and basic first aid, utilizing 
sports skill and developing life quality with sports and 
traditional games, personality development promoting 
leadership 

1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การเทียบโอน 

3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
9.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   89  หน่วยกิต 
9.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
                              ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ         66  หน่วยกิต  
2111101 การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น 
                                                2(1-2-3)  
             Basic Malay Listening and   

Speaking 
              ท ั กษะการฟ ั งและพ ูดภาษามลายู        
เ พ ื ่ อ ก า รส ื ่ อ ส าร  ก า รแสด งบทบา ทสมมติ                 
ในชีวิตประจำวัน  ฟังการสนทนาโดยเจ้าของภาษา
จากส ื ่ อต ่ าง  ๆ การแยกสำเน ียงภาษามลายู               
ที่หลากหลาย เข้าใจ และโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง 
               Malay listening and speaking skills 
for communication; role-plays in daily life; 
listening practices from various kinds of 
materials by Malay native speaker; the 
differentiation of Malay accents; 
comprehension and response in the right 
way                                  

9.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า      84 หน่วยกิต 
9.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ                          48 หน่วยกิต  
121111001 ทักษะการฟังและพูดภาษามลายู 
                                                  3(2-2-5) 
                Malay Language for Listening 

and Speaking Skill                                             
                 หล ั กการฟ ั งและพ ู ดภาษามล ายู           
ฟ ังการสนทนาโดยเจ ้าของภาษาจากส ื ่อต ่างๆ         
การแสดงบทบาทสมมุติในชีวิตประจำวัน การกล่าวคำ
ในพิธีการต่างๆ การพูดให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ภาษามลายูมาตรฐานและตามบริบทของวัฒนธรรม
มลายู  
                 Principles of listening and 
speaking Malay;  hear conversations by native 
speakers from various media;  role play in daily 
life; speech at various ceremonies;  speaking 
correctly according to standard Malay 
grammar and the context of Malay culture 
 

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยนรหัส
วิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับหน่วย
กิต 
4.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
5.เพิ่ม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
2111202  การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง 
                                                2(1-2-3) 
              Intermediate Malay Listening 

and Speaking 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111101 การฟังและพูด
ภาษามลายูระดับต้น 
Pre-requisite              : 2111101 Basic Malay 
Listening and Speaking 
             ท ั กษะการฟ ั งและพ ู ดภาษามลายู         
เพ ื ่อการส ื ่อสารในบริบทที ่ม ีความซ ับซ้อนขึ้น        
เน้นความเข้าใจในการฟัง การโต้ตอบ การแสดง
ความคิดเห็น การแสดงบทบาทสมมติ บทละครสั้น 
การสัมภาษณ์ และการรายงาน 
              Malay listening and speaking for 
communication in context; emphasis of 
comprehension,response, opinion, 
expression, role-play, skit, interview and 
report 

- ปรับออก 

2111112  ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น 
                                                3(3-0-6) 
             Introduction to Malay Linguistics 
              ประวัต ิความเป็นมาของภาษามลายู 
แนวคิดทฤษฏีภาษาศาสตร์ สัทศาสตร์ สัทวิทยา    
วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์ทางด้าน
ภาษามลายู 
              History of Malay; concept and 
theory of Malay linguistics, phonetics, 
phonology, morphology, syntax and 
semantics 

121111002 ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น 

                                                  3(3-0-6)    

                   Malay Linguistics                           

                  ประวัติความเป็นมาวิวัฒนาการของ
ภาษามลายูแนวคิดทฤษฏีภาษาศาสตร์ สัทศาสตร์     
สัทวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์
ทางด้านภาษามลายู 
                   History and evolution of Malay, 
concept and theory of Malay linguistics, 
phonetics, phonology, morphology, syntax 
and semantics 

ปรับไหม ่
1.ปรับรหสั
ใหม ่
2.หน่วยกิต
และคำอธิบาย
รายวิชาคงเดิม 
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2111145 สัณฐานวิทยา                   3(3-0-6) 
            Morphology  
             กรอบแนวคิดพื้นฐานสัณฐานวิทยาความ
แตกต่างระหว่างหน่วยคำกับคำ วิธีสร้างคำแบบ  
ต่าง ๆ คำอุปสรรค คำปัจจัย คำเดี ่ยว คำประสม 
คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ และคำกริยาช่วยชนิด
ต่าง ๆ ในภาษามลายู 
            Conceptual framework of 
morphology, differences between 
morpheme and word, word formation, 
prefix, suffix, single word, compound word,  
conceptual framework, differences between 
word and morpheme,word formation, 
factors barrier, Morphological analysis 
reduplicated word, noun, verb, adjective, 
various auxiliary verbs in Malay 

121111003 สัณฐานวิทยา                  3(3-0-6) 
                Morphology 
                กรอบแนวคิดพื้นฐานสัณฐานวิทยาความ
แตกต่างระหว่างหน่วยคำกับคำวิธีสร้างคำแบบต่างๆ
คำอุปสรรคคำปัจจัยคำเดี ่ยวคำประสมคำซ้ำคำนาม
คำกร ิยาคำคุณศัพท์และคำกร ิยาช่วยชนิดต่างๆ       
ในภาษามลายู 
              Co n c e p t u a l  f r a m e w o r k  o f 

morphology;  the d i f fe rences between 

morpheme and word; word formation: prefix, 

su ffix ,  s ing le  word ,  compound word , 

reduplicated word, noun, verb, adjective, 

various auxiliary verbs in Malay 

ปรับไหม ่
1.ปรับรหสั
ใหม ่
2.หน่วยกิต
และคำอธิบาย
รายวิชาคงเดิม 

2111249 โครงสร้างภาษามลายูระดับกลาง 
                                                3(3-0-6) 
Intermediate Malay Structural 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111148 โครงสร้างภาษา
มลายูระดับต้น 
Pre-requisite               :  2111148  Basic Malay 
Structural 
          ประเภทของประโยค ประโยคความเดียว 
ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน และการเช่ือม
ในประโยคภาษามลายู  
         Types of sentence; simple, 
compound, and complex sentence, 
conjunction use in Malay sentence 

121111004 โครงสร้างภาษามลายู         3(3-0-6) 
                Malay Structure             
                กรอบแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างภาษาวลี 
รูปแบบวลี การสร้างวลี วิเคราะห์วลี อนุประโยค      
รูปประโยคพื้นฐาน ประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม 
ประโยคคำสั่ง ประโยคอุทาน และรายละเอียดย่อย
ของรูปแบบประโยคต่างๆ 
         Conceptual frameworks on language 
structure; phrases;  phrase patterns; phrase 
construction;  phrase analysis;  clauses;  basic 
sentence patterns; declarative sentences ;  
interrogative sentences;  command sentences;  
exclamation sentences;  and details of various 
sentence patterns 
 

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยนรหัส
วิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับหน่วย
กิต 
4.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
5.เพิ่ม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2111141 การอ่านภาษามลายูระดับต้น 2(1-2-3) 
             Basic Malay Reading 
             ก า ร ฝ ึ ก ท ั ก ษ ะ ก า ร อ ่ า น ร ะ ด ั บ ต้ น             
ในประโยคภาษามลายู เน้นความเข้าใจความหมาย 
และจับใจความสำคัญจากเรื ่อง และวิเคราะห์
ความหมายประโยค 
             Sentence reading, context clues, 
facts and opinions, reading for daily life; 
advertisement, warning signs, traffic signs, 
labels and directions 

121111006  ทักษะการอ่านและเขียนภาษามลายู 
                                                  3(2-2-5) 
                 Malay Reading and Writing   

Skills                                        
          ห ล ั ก ก า ร อ ่ า น แ ละ เ ข ี ย น ภาษามล ายู             
การฝ ึกอ่านสำนวน บทความ นิทานภาษามลายู      
การอ่านเพื่อจับใจความและการวิเคราะห์ความหมาย 
การฝึกเขียนข้อความง่ายๆ เกี ่ยวกับชีวิตประจำวัน 
การฝึกเขียนย่อความ เรียงความ จดหมาย เป็นต้น 
          Principles of reading and writing;  
practicing reading idioms;  articles; and stories 
in Malay;  reading comprehension and 
semantic analysis; practicing writing simple 
texts about daily life;  Practice writing 
abbreviations;  essays; letters 
 

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยนรหัส
วิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับหน่วย
กิต 
4.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
5.เพิ่ม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2111143 การอ่านภาษามลายูระดับกลาง 
                                                2(1-2-3) 
             Intermediate Malay Reading 
ว ิชาท ี ่ต ้องสอบผ่านก่อน : 2111141 การอ ่าน   
ภาษามลายูระดับต้น 
Pre-requisite     :  Basic Malay Reading 
การอ่านบทความ เรื ่องสั ้น และข่าว เน้นเข้าใจ
ความหมาย และจับใจความสำคัญจากเนื ้อหา       
ในระดับความยากของศัพท์จำนวน 3,000 คำ 
Read articles, short story, and emphasizing 
on understanding the meaning and 
comprehending the content, external 
reading with maximum reading level of 3,000 
words 
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2111142 การเขียนภาษามลายูระดับต้น2    (1-2-3) 
             Basic Malay Writing 
            หล ักการเขียน การฝ ึกเข ียนข้อความ    
ง ่าย ๆ เก ี ่ยวก ับช ีว ิตประจำวัน และข ้อความ        
ตามประเพณีน ิยม เน ้นการใช ้ภาษาที ่ถ ูกต ้อง       
และเหมาะสม 
             Principles of writing; a simple text 
in daily life, traditional text, emphasizes the 
correct and appropriate use of language 

2111144 การเขียนภาษามลายูระดับกลาง  2(1-2-3) 

            Intermediated Malay Writing 
วิชาที ่ต ้องสอบผ่านก่อน : 2111142 การเขียน    
ภาษามลายูระดับต้น 
Pre-requisite   : 2111142 Basic Malay Writing 
        ก า รฝ ึ กท ั กษะกา ร เ ข ี ย นภา ษา ม ล า ยู             
เพื ่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การเขียนจดหมาย
ทางการ และไม่เป็นทางการ การเขียนสคริปต์      
ตามหัวข้อที่กำหนด โดยเลือกใช้คำศัพท์ที่เหมาะสม
ในการฝึกปฏิบัติการเขียน 
        Practice writing Malay for various 
purposes such as formal and non-formal 
letter writing, script writing based on a given 
topic by using appropriate vocabularies in 
writing 
2111114 กลวิธีการแปลภาษามลายู     2(1-2-3) 
            Malay Translation Strategies 
          หลักการและทฤษฏีการแปลการประยุกต์
หลักการแปลเอกสารต่าง ๆ การแปลคำศัพท์เฉพาะ 
การแปลสำนวน การว ิ เคราะห ์ป ัญหาในการ
แปลภาษามลายู การใช้รูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง 
วัฒนธรรมในการใช้ภาษามลายู            

ไม่มี 

 

ปรับออก 
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         Principles and theory of translation; 
application of translation in various types of 
document; technical terms translation; 
idiom translation; analysis of Malay 
translation; appropriateness of writing style; 
culture of Malay use 
2111140 พัฒนาการภาษามลายู        3(3-0-6)  
             Development of the Malay Language 

        ความเป็นมาและพัฒนาการของภาษามลายู 
ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน การใช้ภาษามลายูในยุค
แรก ยุคกลางและยุคปัจจุบัน รวมทั ้งการศึกษา
สาเหตุของการพัฒนาในแต่ละยุค 
        History and development of the Malay 
from the beginning until the present. 
Features of Malay in the early, middle, and 
modern ages, factors of development in 
each age 

ไม่มี 
ปรับออก 

2111141 การอ่านภาษามลายูระดับต้น 2(1-2-3) 
             Basic Malay Reading 
          การฝึกทักษะการอ่านระดับต้นในประโยค
ภาษามลายู เน้นความเข้าใจความหมาย และจับ
ใจความสำคัญจากเรื่อง และวิเคราะห์ความหมาย
ประโยค 
         Sentence reading, context clues, facts 
and opinions, reading for daily life; 
advertisement, warning signs, traffic signs, 
labels and directions 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปรับออก 

2111142 การเขียนภาษามลายูระดบัต้น          2(1-2-3)  
            Basic Malay Writing 

        หลักการเขียน การฝึกเขียนข้อความง่าย ๆ 
เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน และข้อความตามประเพณี
นิยม เน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม 

ไม่มี 
 
 

ปรับออก 
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        Principles of writing; a simple text in 
daily life, traditional text, emphasizes the 
correct and appropriate use of language  

 

2111143 การอ่านภาษามลายูระดับกลาง         2(1-2-3)  

           Intermediate Malay Reading 
ว ิชาท ี ่ต ้องสอบผ่านก่อน : 2111141 การอ ่าน   
ภาษามลายูระดับต้น 
Pre-requisite: 2111141  Basic Malay Reading 
         การอ่านบทความ เรื ่องสั ้น และข่าว เน้น
เข้าใจความหมาย และจับใจความสำคัญจากเนื้อหา 
ในระดับความยากของศัพท์จำนวน 3,000 คำ 
         Read articles, short story, and 
emphasizing on understanding the meaning 
and comprehending the content, external 
reading with maximum reading level of 3,000 
words 

ไม่มี 

 

ปรับออก 

2111144 การเขียนภาษามลายูระดับกลาง 
                                                2(1-2-3)  
             Intermediated Malay Writing 
วิชาที ่ต ้องสอบผ่านก่อน : 2111142 การเข ียน
ภาษามลายูระดับต้น 
Pre-requisite     :       2111142 Basic Malay Writing 

         ก า รฝ ึ กท ั กษะกา ร เข ี ยนภาษามลายู           
เพื ่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การเขียนจดหมาย
ทางการ และไม่เป็นทางการ การเขียนสคริปต์ตาม
หัวข้อที ่กำหนด โดยเลือกใช้คำศัพท์ที ่เหมาะสม     
ในการฝึกปฏิบัติการเขียน 
         Practice writing Malay for various 
purposes such as formal and non-formal 
letter writing, script writing based on a given 
topic by using appropriate vocabularies in 
writing 

ไม่มี 

 

ปรับออก 
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2111114 กลวิธีการแปลภาษามลายู     2(1-2-3) 
            Malay Translation Strategies 
          หลักการและทฤษฏีการแปลการประยุกต์
หลักการแปลเอกสารต่าง ๆ การแปลคำศัพท์เฉพาะ 
ก า ร แ ป ล ส ำ น วน  ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ป ั ญ ห า ใน               
การแปลภาษามลาย ู การใช ้ร ูปแบบการเขียน          
ที่ถูกต้อง วัฒนธรรมในการใช้ภาษามลายู            
         Principles and theory of translation; 
application of translation in various types of 
document; technical terms translation; 
idiom translation; analysis of Malay 
translation; appropriateness of writing style; 
culture of Malay use 

ไม่มี 
 

ปรับออก 
 
 
 

2111140 พัฒนาการภาษามลายู        3(3-0-6)           
Development of the Malay Language 

        ความเป็นมาและพัฒนาการของภาษามลายู 
ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน การใช้ภาษามลายูใน   
ยุคแรก ยุคกลาง และยุคปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษา
สาเหตุของการพัฒนาในแต่ละยุค 
        History and development of the Malay 
from the beginning until the present. 
Features of Malay in the early, middle, and 
modern ages, factors of development in 
each age 

ไม่มี 
ปรับออก 

2108213  ภาษาศาสตร์สังคม            3(3-0-6)               
              Socio-linguistics  
              ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม        
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางสังคมและ
ภาษา บทบาทและความหลากหลายของภาษา      
ในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนภาษาและ
โครงสร้างทางสังคม เพศ และวัยของผู้พูด ภาษาที่

ไม่มี 

 

ปรับออก 
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ใช้ในบริบททางสังคม และการเปลี ่ยนแปลงของ
ภาษา 
              Relationships between language 
and society, interaction between social 
components and language, roles and 
varieties of language in society, relationships 
between language learning and social 
structures, genders and age of speakers; 
language use in social contexts and language 
change 
2111215 การแปลภาษามลายู-ไทย      2(1-2-3) 

 Malay-Thai Translation 
วิชาที ่ต ้องสอบผ่านก่อน : 2111114 กลวิธ ีการ
แปลภาษามลายู 
Pre-requisite      : 2111114 Malay Translation 
Strategies 
         การแปลจากภาษามลายู เป ็นภาษาไทย 
ความหมาย คำศัพท์ จากประโยคจนถึงบริบท      
การแปลงานเขียน เช่น ข่าว หนังสือพิมพ์ เรื่องสั้น 
วรรณกรรม การใช้พจนานุกรม และเครื่องมืออื่น ๆ 
ในการแปล  
            Thai–Malay translation; meaning of 
words in sentence level to context level; 
translation of works, news, newspaper, short 
story, literary work; using dictionary and 
other tools in translation  

121112003 การแปลเบ้ืองต้น            3(3-0-6) 

                   Introduction to Translation          

         แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการแปลกระบวนการ

แปลชนิดของการแปลและเทคนิคการแปลปัญหาที่พบ

ในการแปลการใช้รูปแบบการเขียนที่ถูกต้องหลักการ

แปลและงานเขียนเฉพาะแบบ 

          B a s i c  c on cep t s  o f  t r an s l a t i on , 
translation process, types of translation and 
translation techniques, problems encountered 
in translation, correct writing style; principles 
of  translation and specific writing 

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยนรหัส
วิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับหน่วย
กิต 
4.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
5.เพิ่ม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2111246 การอ่านภาษามลายูระดับสูง 
                                                2(1-2-3) 
Advanced Malay Reading 
ว ิชาท ี ่ต ้องสอบผ่านก่อน : 2111143 การอ ่าน   
ภาษามลายูระดับกลาง 

ไม่มี 
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
Pre-requisite           :  2111143  Intermediate 
Malay Reading 
         การอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ เพื ่อจับ
ใจความสำคัญและความเข้าใจในรายละเอ ียด 
หนังสืออ่านนอกเวลาในระดับความยากของศัพท์
จำนวน 5,000 คำ 
        Reading for main ideas of writing works, 
understanding. Interpreting and summarizing 
the details of external reading with 
approximately 5,000 words 
2111247 การเขียนภาษามลายูระดับสูง  2(1-2-3) 
            Advanced Malay Writing 
วิชาที ่ต ้องสอบผ่านก่อน : 2111144 การเข ียน
ภาษามลายูระดับกลาง 
Pre-requisite           :  2111144  Intermediate 
Malay Writing 
            เทคนิคการเขียนภาษามลายูระดับสูง    
ฝ ึกการใช้คำ สำนวน ร ูปประโยคที ่ซ ับซ้อนขึ้น       
ให้ถูกต้อง เหมาะสม มุ่งเน้นการเขียนบรรยายเพื่อ
ถ่ายทอดเรื่องราว และหลักการอ้างอิงเหตุผล 
          Advanced Malay writing techniques; 
using the practice sentence more complex 
expressions, proper. Focus on writing, 
lecturing to convey the story and the main 
reason reference 

ไม่มี 
 

ปรับออก 

2111303 การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง 
                                                2(1-2-3)  
Advanced MalayListening and Speaking 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111202  การฟังและ
พูดภาษามลายูระดับกลาง 
Pre-requisite           : 2111202  Intermediate 
Malay Listening and Speaking 

ไม่มี 
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูเพื ่อการ

ส ื ่อสารในระดับที ่ส ูงข ึ ้น เน ้นความเข้าใจ และ
วิเคราะห์จากการฟังข่าว การอภิปราย การฟังคำ
บรรยาย การนำเสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็น 
การนำเสนอประเด็นโต้แย้ง เทคนิคการพูดในที่
ชุมชน การโต้วาที ภาษาที่เหมาะสมกับบทบาทและ
สถานการณ์  
         Advanced Malay listening and 
speaking; emphasis of understanding and 
analysis of news, discussion, presentation, 
comments, opinion, and argument; 
techniques of public speaking and debate, 
using language in an appropriate role and 
situation 
2111316 การแปลภาษาไทย-มลายู     2(1-2-3)                                     
 Thai – Malay Translation 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111215 การแปลภาษา
มลายู–ไทย 
Pre-requisite            : 2111215  Malay – Thai 
Translation 
          การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษามลายู 
ความหมาย คำศัพท์จากบริบท จนถึงระดับประโยค 
การแปลงานเขียน เช่น ข่าว หนังสือพิมพ์ เรื่องสั้น 
วรรณกรรม การใช้พจนานุกรม และเครื่องมืออื่น ๆ 
ในการแปล  
         Malay – Thai translation; meaning of 
words in context level, translation of works, 
news, newspaper, short story, literary work; 
using dictionary and other tools in 
translation 
 
 

ไม่มี 
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
 
 
2111351 โครงสร้างภาษามลายูระดับสูง 
                                                3(3-0-6)  
             Advanced MalayStructural 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111249 โครงสร้างภาษา
มลายูระดับกลาง 
Pre-requisite               :  2111249 Intermediate 
Malay Structural 
        โครงสร้าง หน้าที ่ ล ักษณะของไวยากรณ์ 
ศึกษาทฤษฏีต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ประโยคและ
วิเคราะห์โครงสร้างประโยคต่าง ๆ ในภาษามลายูที่
ซับซ้อนมากข้ึน 
         Structures, functions, characteristics of 
grammar, studying the theories used in the 
analysis of more complicated structure of 
Malay sentences  

ไม่มี 
ปรับออก 

 

2111352 สัทศาสตร์ภาษามลายู         3(3-0-6)     
             Malay Phonetics 
         กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสัทศาสตร์ ระบบเสียง
และอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง องค์ประกอบของ
เสียงพูด กระบวนการออกเสียง การใช้สัทอักษร 
สรีรสัทศาสตร์และนินาทสัทศาสตร์ เสียงพยัญชนะ
และเสียงสระในภาษามลายู เปรียบเทียบคุณสมบัติ
เส ียงพยัญชนะและสระ ตลอดจนการเน้นและ
ทำนองเสียงในภาษามลายู 
          Concept of phonetics, sounds, organs 
of speech, component of speech sound, 
articulation process, using of phonetic 
alphabets, articulatory and acoustic 
phonetics, consonant and vowel sounds in 
Malay, comparison the features of 

121111007 สัทศาสตร์และสรวิทยา  
                ภาษามลาย ู                    3(3-0-6) 
                Malay Phonetics and Phonology   
        กรอบแนวคิดเกี ่ยวกับสัทศาสตร์ ระบบเสียง
และอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง การใช้  สัทอักษร สรีร
สัทศาสตร์และนินาทสัทศาสตร์ เสียงพยัญชนะและ
เสียงสระในภาษามลายูกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสรวิทยา 
การกระจายของหน่วยเสียง โครงสร้างพยางค์และคำ
ในหลักสัทศาสตร์และสรวิทยา การวิเคราะห์ระบบ
เสียงในภาษามลายูถิ่น 
        Concept about phonetics, organs and 
sounds of speech; usingphonetic alphabets, 
articulatory and acoustic phonetics; sound of 
Malay consonants and vowel; concept of 
phonology; distr ibut ion of phonemes;  

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยนรหัส
วิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
consonants and vowels as well as accent 
and intonation in Malay 
 
 
2111353 สรวิทยาภาษามลายู           3(3-0-6)              

Malay Phonology  
         กรอบแนวคิดเกี ่ยวกับสรวิทยา ความหาย
ของหน่วยเสียง การวิเคราะห์หน่วยเสียง ระบบเสียง
ในภาษามลายู การกระจายของหน่วยเสียงในภาษา
มลายู โครงสร้างพยางค์และคำในหลักสัทศาสตร์
และสรวิทยา การิเคราะห์ระบบเสียงในภาษามลายู
ถิ่นปัตตาน ี

         Concept of phonology, meaning of 
phonemes; analysis of phonemes, sound 
system in Malay, distribution of phonemes in 
Malay, syllable and word structure in 
phonetic and phonology, analysis of sound 
system of Pattani dialects 

syllable and word structure in phonetics and 
phonology; analysis of sound system of 
dialects 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 121111008  การแปลเบ้ืองต้น            3(3-0-6) 
                 Introduction to Translation                             
                  แนวค ิดพ ื ้นฐานเก ี ่ยวก ับการแปล 
กระบวนการแปล ชนิดของการแปลและเทคนิค การ
แปล ปัญหาที่พบในการแปล การใช้รูปแบบการเขียน
ที่ถูกต้อง หลักการแปลและงานเขียนเฉพาะแบบ 
                   Basic concepts of translation ;  
translation process;  types of translation and 
translation techniques; problems encountered 
in translation;  correct writing style; principles 
of  translation and specific writing 
 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 

ไม่มี 
121111009  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในโลก   

                 ธุรกิจ                          3(3-0-6)                                 

                  Intercultural Communication in  

                 Business World           

                  ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด
และทฤษฎีท ี ่ เก ี ่ยวกับการสื ่อสารข้ามวัฒนธรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับวัฒนธรรม มติทาง
วัฒนธรรม ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการ
สื่อสาร ฝึกทักษะการสื่อสารภาษามลายูที่เหมาะสมกบั
กลุ ่มส ังคมในวัฒนธรรมที ่แตกต่างกัน ความเข้า
ใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทต่างๆ การ
แก ้ ไขป ัญหาและอ ุปสรรคของการส ื ่อสารต ่ าง
วัฒนธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ 

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางธุรกิจของมลายู
ในสามจังหวัดชายภาคใต้ 
                 Meaning, importance, concepts 

and theories related to cross-cultural 

communication; relationship between 

communication and culture;  cultural 

consensus; cultural factors influencing 

communication; practicing Malay 

communication skills suitable for different 

cultural groups; understanding cultural 

diversity in various contexts; solving problems 

and obstacles of intercultural communication 

that is beneficial to business operations; 

exchange of Malay business culture in 

the three southern provinces 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 

ไม่มี 
121112012  ภาษามลายูเพ่ือประกอบการธุรกิจใน 
                 อาเซียน                      6(3-6-9)                                     
                 Malay Language for Business in  
                 ASEAN 

          กรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาษามลายู ความ
แตกต่างของภาษามลายูในอาเซียน ความสำคัญของ
ภาษามลายู การเปรียบเทียบสถานะและบทบาทของ
ภาษามลายูในภูมิภาคอาเซียนในด้านธุรกิจ การฝึก
ทักษะการใช้ศัพท์ ส ํานวนบทสนทนาภาษามลายู      
เพื่อประกอบการธุรกิจ การฝึกทักษะการฟัง การพูด     
การอ่าน และการเขียนบันทึกช่วยจำ รายงานทาง
ธุรกิจ จดหมายธุรกิจ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็น
ผ ู ้ประกอบการธ ุรก ิจ การเจรจาทางธ ุรก ิจด ้วย        
ภาษามลายู และการนำเสนองานในที ่ประชุมด้วย
ภาษามลายู หล ักการทฤษฎี ค ุณสมบัติและแนว
ทางการปฏ ิบ ั ต ิ ขอ งการ เป ็ นผ ู ้ ป ระกอบกา ร              
แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การเตรียมพร้อมสำหรับการ
เป็นผู้ประกอบการ จริยธรรมและจรรยาบรรณของนัก
ธ ุรก ิจในฐานะผู ้ประกอบการ  ลักษณะของธุรกิจ        
ในภูมิภาคอาเซียน แนวคิด สภาพแวดล้อม และ
รูปแบบความเป็นผู้ประกอบการ การบริหารจัดการ
ธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด้านการผลิต การตลาด 
การเงิน การบัญชี และการบริหารสารสนเทศ 
           Conceptual framework for Malay 
language; differences in Malay in ASEAN;  the 
importance of the Malay language;  
comparison of Malay Status and Role in ASEAN 
Region in Business; vocabulary and phrases 
skill  training Malay conversation for business; 
practicing listening, speaking, reading and 
writing skills;  business reports, business 
letters, e-mails to entrepreneurs; negotiations 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
in Malay and presentations at the meeting in 
Malay; principles Theory, qualifications and 
practice of entrepreneurship business; 
establishment guidelines; preparation for 
entrepreneurship ethics and code of conduct 
for businessmen as entrepreneurs; 
characteristics of businesses in the ASEAN 
region; concepts, environments and 
entrepreneurial models; business 
administration; business activities in 
production, marketing, finance, accounting 
and information management              

ไม่มี 
121112017 การเขียนภาษามลายูเชิงธุรกิจ 
                                                  3(3-0-6) 
                 Business Malay Writing                   
             ความรู ้พื ้นฐานด้านการเขียนเชิงธ ุรกิจ   
ภาษามลายู การเขียนจดหมาย การส่งตอบอีเมล์
ทางการ ไม่เป็นทางการ การเขียนโครงร่างเสนอ      
เชิงธุรกิจ การจดบันทึก การเขียนติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับ
สินค้า การถามข้อมูลสินค้า การสั่งสินค้าศัพท์สำนวน
ในการใช้ภาษามลายูด้านธุรกิจ 
              Basic knowledge of business writing 
in Malay, replying to formal and  informal 
emails; writing business proposals ;  note-
taking;  business correspondence in regard to 
p roduc t s ;  p roduc t  i nqu i r y ; o rde r i n g ; 
vocabulary and business idioms in Malay 
language 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 
1211112018 ภาษามลายูเพ่ือการส่งออกและ 
                  นำเข้า                         3(3-0-6) 
                  Malay Communication for  
                  Export and Import 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
         วิธ ีการรูปแบบของการติดต่อสื ่อสาร

ในทางธุรกิจ วิธีปฏิบัติการเขียนจดหมายการบันทึก
ข ้ อความการ เข ี ยนรายงาน การอ ่ าน  การฟั ง             
การสนทนาเทคนิค การส ัมภาษณ์ การนำเสนอ       
ก า ร เ ผ ย แ พ ร ่ ข ้ อ ม ู ล ข ่ า ว ส า ร  ก า ร โ ฆ ษ ณ า                   
การประชาสัมพันธ์ การจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับ
การส่งออกและนำเข้า การพัฒนาการค้ากับต่างชาติ
กระบวนการและวิธีการส่งออกและนำเข้าระเบียบ    
พิธีศุลกากร  

         M e t h o d s  a n d  f o r m s  o f 
communication in business, business practice; 
writing letters; note taking; report writing; 
message reading; listening; conversation; 
i n te rv i ew techn iques ;  p re sen ta t i on ; 
information dissemination; advertising and 
p u b l i c  r e l a t i o n ;  e x p o r t  a n d  i mp o r t 
management in organization development of 
international trade; process and methods of 
export and import; regulations; customs duty 

ไม่มี 
321113022  ภาษามลายูเพ่ือทักษะการสื่อสาร 
                 ดิจิทัล                         6(3-6-9)                   
                 Malay Language for Digital  
                 Communication Skill 

      ทักษะภาษามลายูเชิงบูรณาการทั้งการพูด 
การฟัง การอ่าน และการเขียน และองค์ความรู้สำคัญ
เพื ่อการติดต ่อส ื ่อสารและการร ่วมงานระหว ่าง
วัฒนธรรมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในยุคโลกาภิวัตน์ 
แนะนำและประยุกต์ความรู้ความเข้าใจและการใช้สื่อ
ดิจิทัล การเป็นพลเมืองดิจิทัล และทักษะในศตวรรษ    
ที ่ 21 เลือกสรร ประเมิน และสร้างเนื ้อหา หรือสื่อ
ดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ ในบริบทที่มีการใช้ภาษามลายู      
เพื ่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
ขนส่งโลจิสติกส์ ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจสมัยใหม่ 
เป็นต้น และการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการนำเสนอ
งานในรูปแบบมัลติมีเดีย 
                  Integrated Malay language skills, 
i.e. speaking, listening, reading and writing, and 
core of knowledge for intercultural 
communication and collaboration using the 
digital technology in the globalized world; 
introducing and applying the digital literacy, 
the digital citizenship, and the 21st century 
skills; selecting, evaluating and creating the 
digital content in the Malay-speaking context 
for communication of business: hotel, logistics, 
tourism, and modern trade business; 
information exchange and  perform a 
presentation through multimedia 

2111456 สัมมนาภาษามลายู             3(2-2-5)                                
             Seminar in Malay Language        
             แนวค ิดการจ ัดส ัมมนา ร ูปแบบของ     
การสัมมนา การดำเนินการสัมมนา การกำหนด
หัวข้อตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละตน ศึกษา
ค้นคว้า และนำเสนอผลของการศึกษาในการสัมมนา 
          Concept of seminar, forms of the 
seminar, conducting seminar, topic 
determination according to students, 
interest, study, research and presentation in 
seminar 

121113030   สัมมนาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ 

                                                  3(2-5-5)                                                           

                   Seminar in Malay Language  

                   for Busines     

                หลักเกณฑ์การสัมมนา แนวคิดการจัด

ส ัมมนา ร ูปแบบของการสัมมนา การดำเนินการ

ส ัมมนา การศ ึกษาค ้นคว ้าว ิ เคราะห ์ป ัญหาของ     

ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 

และนำเสนอโดยใช้ภาษามลายู  

                  Rules of seminar; seminar 
concept; seminar format; conducting a 
seminar; conducting a study and research on 
the problems of Malay for business; data 

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยนรหัส
วิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
collection, data analysis and presentation with 
Malay language 

2111457 การศึกษาเอกเทศ               3(3-2-5)                                
             Independent Studies             
             ทฤษฏีและหลักการวิจัยเบื้องต้น รูปแบบ
การวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย 
การฝ ึกปฏิบ ัต ิการวิจ ัย การค้นคว้าด ้วยตนเอง        
ในหัวข้อทางภาษาศาสตร์ วรรณคดี หรือวัฒนธรรม
มลายู โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และการ
นำเสนอผลการศึกษาทั ้งในรูปของเอกสารและ
นำเสนอด้วยวาจา 
         Introduction of theory and concept of 
research; form, design and process of 
research, statistics for research, research 
practices, self-researching in the topic of 
linguistics, literature or Malay culture and 
suggestion by supervisor and research 
presentation both in papers and oral 

121113031 การศึกษาเอกเทศ             3(2-2-5)                                                                                                                           
                 Independent study                     
               ทฤษฏีและหลักการวิจัยเบื้องต้น รูปแบบ
การวิจัย การทำเค้าโครงวิจัย การทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การวิเคราะหข์อ้มูล 
การอภิปรายผล การอ้างอิง การฝึกปฏิบัติการวิจัย 
การค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อทางด้านภาษาศาสตร์ 
วรรณคดี ว ัฒนธรรมมลายู หร ือ ภาษามลายูกับ      
การประกอบธุรกิจและการนำเสนอผลการศึกษา     
โดยใช้ภาษามลายู 
              Theories and principles of 
preliminary research, research model research 
proposal, literature review, research design, 
data analysis, results analysis, discussion, 
references, research practice, self-study on 
topics of linguistics, literature, Malay culture or 
Malay language and business, presenting the 
study results with Malay 

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยนรหัส
วิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
3.ปรับ หน่วย
กิต 
4.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
5.เพิ่ม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2) วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า   18   หน่วยกิต 
 

ไม่มี 

2) วิชาเอกเลือก          ไม่น้อยกว่า   27  หน่วยกิต 
121111005 ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ์  3(3-0-6) 
                Malay Language in Printed Mass  
                Media  

     ศัพท์และสำนวนภาษามลายูที ่ใช้วัจนลีลา 
การใช้ภาษาในสื ่อสิ ่งพิมพ์ ในสื ่อมวลชนประเภท
สิ่งพิมพ์ประกาศ โฆษณา และสื่ออิเล็คโทรนิค 
            Malay vocabulary and idioms used as 
speech styles of printing media, in mass 
media, types of publishing announced, 
advertisements and electronic media   

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
2111354  ภาษามลายูถิ่น                 3(3-0-6) 
              Malay Dialects  
              กรอบแนวคิดเกี ่ยวกับภาษามลายูถิ่น 
ตระกูลของภาษามลายู การเกิดขึ้นของภาษามลายู
ถิ่น ลักษณะของภาษามลายูถิ่นที่ใช้ในภูมิภาคมลายู 
กาเปรียบเทียบภาษามลายูถิ่นต่าง ๆ ในระดับหน่วย
เสียง หน่วยคำ ประโยคและความแตกต่างของ
ความหมาย การจัดกลุ่มของภาษามลายูถิ่น 
                Concept of Malay dialects, 
language family of Malay dialects, 
emergence of Malay dialects, characteristics 
of Malay in Malay region, comparison of 
Malay dialects phonemes, morphemes, 
sentences and differences of the meaning, 
grouping of Malay dialects 

12111010  ภาษามลายูถิ่น                 3(3-0-6) 
               Malay Dialects  

    กรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาษามลายูถิ่น ตระกูล
ของภาษามลายู การเก ิดขึ ้นของภาษามลาย ูถิ่น 
ลักษณะของภาษามลายูถิ่นที่ใช้ในภูมิภาคมลายู การ
เปรียบเทียบภาษามลายูถิ่นต่างๆ ในระดับหน่วยเสียง 
หน่วยคำ ประโยคและความแตกต่างของความหมาย 
การจัดกลุ่มของภาษามลายูถิ่น  
 Concept of Malay dialects; language 
family of Malay; emergence of Malay dialects; 
characteristics of Malay in Malay region; 
comparison of Malay dialects phonemes, 
morphemes, sentences and differences of the 
meaning, grouping of Malay dialects 

1. ปรับรหัส
วิชาใหม ่

2111467 ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุ 
             และโทรทัศน์                    2(1-2-3) 
             Malay Language in Radio and  
             Television Broadcasting 
             ศ ัพท ์ เก ี ่ ยวก ับส ื ่ อมวลชนประ เภท
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ 
ของรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
ศ ั พ ท ์ แ ล ะ ส ำ น ว น ท ี ่ ใ ช ้ บ ่ อ ย ใ น ร า ย ก า ร
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ข่าวประเภท  
ต่าง ๆ 
             Vocabulary about radio and 
television media; categories of radio and 
television programmes; vocabulary and 
expressions frequently used in radio and 
television programmes; news of different 
categaries 

12111011 ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุ 
               และโทรทัศน์                    3(3-0-6) 
               Malay Language in Radio and  
               Television Broadcasting 
             ศ ัพท ์ เ ก ี ่ ย วก ั บส ื ่ อมวลชนประ เภท
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ 
ของรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ศัพท์
และสำนวนที่ใช้บ่อยในรายการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ข่าวประเภท  ต่าง ๆ 
             Vocabulary about radio and 
television media; categories of radio and 
television programmes; vocabulary and 
expressions frequently used in radio and 
television programmes; news of different 
categaries 

1.ปรับรหสั
วิชาและหน่วย
กิต 

2.คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
คงเดิม 
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2111358 อักษรยาวี                       3(3-0-6) 
             Jawi Script  
             ประว ัต ิความเป ็นมาของอ ักษรยาวี  
พย ัญชนะ สระ เคร ื ่องหมายวรรคตอน ระบบ        
การสะกดและการออกเสียง การอ่านและการเขียน
ข้อความภาษามลายูด ้วยอักษรยาวี การแปลง
ข้อความอักษรรูมีเป็นอักษรยาวี 
              Background of Jawi script, Jawi 
consonants, vowels, punctuations, vowels, 
punctuations, spelling and pronunciations 
system, reading and writing Malay text with 
Jawi script, and translation of Rumi text into 
Jawi 

121112013 อักขระยาวี                     3(3-0-6) 
                Jawi Script 
          ประวัติความเป็นมาของอักษรยาวีพยัญชนะ
ส ระ เ คร ื ่ อ งหมายวรรคตอนระบบการสะกด             
และการออกเส ียงการอ ่านและเข ียนข ้อความ       
ภาษามลายูการแปลงข้อความ 
          Background of Jawi script, Jawi 
consonants, vowels, punctuations, spelling 
and pronunciations system, reading and 
writing Malay text with Jawi script, 
transliteration 

1. ปรับรหัส
วิชา 
 

2111319 วรรณคดีมลายูเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
             Introduction Malay Literature 
             ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับวรรณคดีและ
ประวัต ิวรรณคดี ลีลาการประพันธ์ ความหมาย   
การอภิปราย แนวคิด คำศัพท์เฉพาะทางวรรณกรรม
ในงานเขียน ร้อยกรอง เรื่องสั้น และบทละคร 
             Introduction to literature, and 
history of Malay literature, writing styles, 
meaning, discussion of concepts and literary 
terms in poem, short stories and drama 

121112014 วรรณกรรมมลายูเบื้องต้น    3(3-0-6) 
          Introduction Malay Literature 
     ความรู้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับวรรณกรรมมลายู 

ประวัติวรรณกรรมมลายู ลีลาการประพันธ์ การใช้
คำศัพท์เฉพาะทางวรรณกรรมในงานเขียน ร้อยกรอง 
เรื่องสั้น และบทละคร การวิเคราะห์บทประพันธ์ต่างๆ 
             Introduction to literature in Malay; 
history of Malay literature; writing styles; 
meaning, discussion of concepts and literary 
terms in poem, short stories and drama; 
analysis of writing styles 

1. ปรับรหัส
วิชา 

2.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

2111364 วาทวิทยาภาษามลายู         3(3-0-6) 
  Malay Language Rhetoric 
        หล ั ก ว าทว ิ ทย าภาษามลาย ู เ บ ื ้ อ งต้ น             
การพัฒนาบุคล ิกภาพ การส ื ่อความหมายด้วย       
วัจนภาษา และอวัจนภาษา การพัฒนาทักษะการพูด
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
        Fundamentals of Malay rhetoric, 
personality development; verbal and     non-

121112015  วาทวิทยาภาษามลายู                                           
                                                3(3-0-6) 
                  Malay Rhetoric 
                  หล ักวาทวิทยาเบื ้องตนทฤษฎีและ
ระเบ ียบว ิธ ีทางวาทวิทยาการว ิ เคราะห์บทอ่าน       
วาทกรรมประเภทต ่างๆการพ ัฒนาบ ุคล ิกภาพ         
การสื ่อความหมายดวยวัจนภาษาและอวัจนภาษา
พัฒนาทักษะการพูดภาษามลายูในสถานการณตาง ๆ 

1. ปรับรหัส
วิชา 
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verbal communication, development of 
speaking skills in different situations 

      Introduction to Rhetoric; Rhetorical 
theory and methodology analysis of reading 
passages, var ious types of discourses; 
personality development; verbal and non-
verbal communication ; development of 
Malay speaking skills in various situations 

2111365 บทบาทและสถานะภาษามลายูใน 
             ภูมิภาคมลายู                    3(3-0-6) 
             Role and Status of Malay  
             Language in Malay Region  
             นโยบายทางภาษาของประเทศต่าง ๆ 
ต ่อภาษามลาย ู  ความสำค ัญของภาษามลายู            
ในภูมิภาคมลายู สถานะและบทบาทของภาษามลายู
ในภูมิภาคมลายู 
             Language policy, importance of 
Malay in Malay Region, role and status of 
Malay in Malay Region from the past, present 
and future 

121112016   บทบาทและสถานะภาษามลายูเพ่ือ 
               ธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน    3(3-0-6) 

                  Roles and Status of Malay  
                  Language for Business in  
                  ASEAN Region 

            น โยบายทางภาษาของประ เทศ         
ในภูมิภาคอาเซียนต่อภาษามลายู ความสำคัญของ
ภาษามลายูต่อธุรกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
บทบาทและสถานะของภาษามลายู ในการประกอบ
ธุรกิจกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน  

          Language policy; importance of 
Malay for business in ASEAN;  role and status 
of Malay language in business with ASEAN 
countries  

1. ปรับรหัส
วิชา 
 

2111466 ภาษามลายูเพ่ือการบริการ    3(2-2-5) 
             Malay Language for Service       
             คำศัพท์และสำนวน ที ่จำเป ็นในการ
ดำเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว การใช้ภาษามลายูในแผนกต่าง ๆ เช่น
แผนกต ้อนร ับ แผนกประชาสัมพ ันธ ์ การขาย 
การตลาด การสำรองที่พัก การติดต่อประสานงาน
ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวกับกิจการการโรงแรม 
การสำรองที่นั ่งกับบริษัททัวร์ ตลอดจนฝึกเขียน
จดหมายโต้ตอบและบันทึกข้อความในภาษามลายไูด้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

12112019 ภาษามลายูเพ่ือการบริการ   3(2-2-5) 
               Malay Language for Hospitality 

         ฝ ึกปฏิบัต ิการใช้ภาษา คำศัพท์ และ
สำนวนที ่ เก ี ่ยวข้องกับธ ุรก ิจ การท่องเที ่ยวและ        
การโรงแรม หลักการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
และการโรงแรม ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับอ ุตสาหกรรม          
การท่องเที ่ยวและการโรงแรม การใช้ภาษามลายู    
เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการโรงแรม มีการศึกษานอกสถานท่ี  
                  Analysis and practice of Malay 
language usage, vocabulary and expressions 
related to tourism business and hotel industry; 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2.ปรับชื่อวิชา
ภาษาอังกฟษ
3.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
             Vocabulary and necessary 
expressions to conduct business, such as      
a hotel and tourism, use of the Malay 
language different departments such as 
reception, public relations department, sale 
and marketing, room reservation, agencies 
contact regarding to hotel business, seat 
reservation with tourist agencies, as well as 
training, correspondence and logs a message 
in Malay language correctly and 
appropriately 

principles of tourism and hospitality 
management; practice of communicative 
Malay language in various tourism and 
hospitality situations; field trips or site visits 

ไม่มี 121112020 การแปลเชิงธุรกิจ              3(3-0-6) 
                Business Translation                     
      หลักการแปลทางธุรกิจเบื้องต้นแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับการแปลกระบวนการแปลกลวิธีในการแปล
การแปลข้อความข้อเข ียนเอกสารทางธุรกิจจาก    
ภาษามลายูเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น   
ภาษามลายู 
      Basic principles of business translation; 
basic concepts of translation; translation 
process; translation strategies; translating 
texts, writings, business correspondence from 
Malay to Thai and vice versa 

วิชาใหม่ 

2111469 สำนวนและสุภาษิตภาษามลายู 
                                                3(3-0-6) 
             Malay Idioms and Proverbs 
            สำนวนและสุภาษิตมลายูที ่ใช้กันอย่าง
แพร่หลาย เพื่อความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรม
มลายู                  
               Malay idioms and proverbs 
commonly used for language and culture - 
understanding                               

121112021  สำนวนและสุภาษิตมลายู    3(3-0-6) 
                 Malay Proverbs 
        ท ี ่มาความหมายล ักษณะและความสำคัญ     
ของสำนวนส ุภาษ ิตภาษามลาย ูสำนวนท ี ่ ใช ้ ใน
ชีวิตประจำวันเปรียบเทียบความหมายและวิเคราะห์
การใช้คำโครงสร้างวลีความหมายตามบริบทสังคม
ระหว่างสำนวนภาษามลายูกับสำนวนสุภาษิตภาษาอ่ืน 
       Origins, meanings, characteristics and 
importance of Malay proverbs; daily -life 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2.ปรับชื่อวิชา
ภาษาอังกฟษ
3.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 



165 

 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
idioms; comparison of meaning and analysis 
of word usage, phrase structure, and social 
context between Malay idioms and proverbs 
in other languages 

ไม่มี 121113023 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6)                                                            

                Human Resource Management    

                 ความหมายโครงสร้างของการจัดการ
ทร ัพยากรมนุษย ์ ทฤษฎีหล ักการในการบร ิหาร
ทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ การวิเคราะห์งาน การกำหนดรายละเอียดของ
งานและคุณสมบัติของผู ้ปฏิบัต ิงาน การวางแผน
กำลังคน การบร ิหารงานบุคคล การสรรหาและ       
การคัดเลือกบุคลากร การบริหารค่าจ้างและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดสวัสดิการ การสร้าง
ขวัญ กำลังใจ การประเมินผลการปฏิบัตงิาน การเลื่อน
ตำแหน่งการสับเปลี ่ยน การย้ายงาน การลงโทษ     
การเล ิกจ ้างการเจรจาต่อรอง แรงงานส ัมพ ันธ์          
การติดต่อประสานแรงงานในภูมิภาคอาเซียนและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดย   
ใช้ภาษามลายู   
         Structural definition of human resource 
management Theories and principles in 
human resource management. role of human 
resource management job analysis Defining 
job details and worker qualifications 
manpower planning personnel management 
recruitment and selection of personnel Wage 
management and human resource 
management Welfare management, morale 
building, performance appraisal Promotion, 
reshuffle, job transfer, penalties, termination 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
of employment, negotiation. labor relations 
Coordinating labor in the ASEAN region and 
factors related to human resource 
management using the Malay language 

 
 
 

ไม่มี 121113024 กฎหมายธุรกิจเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
                Introduction to Business Laws  
               ความหมาย แนวคิด ความสำคัญเกี่ยวกับ
กฎหมายธุรกิจ กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการควบคุม
ธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติ
กรรมสัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา พระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม
การลงทุน การคุ ้มครองผู ้บร ิโภค จร ิยธรรมและ        
จรรณยาบรรณทางธุรกิจ พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

        Meaning, concept, importance of 
business law Laws related to business 
regulation civil and commercial code on legal 
contracts; debts and contracts business; 
security act laws on investment promotion 
consumer protection; business ethics and 
code of conduct ethical standards act and the 
computer crime 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 121113025 การสื่อสารภาษามลายูในการเจรจา
ต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง  

                                                  3(3-0-6)    
                Communication in Malay for 

Negotiation and Conflict 
Management 

                ความหมายแนวคิดเทคนิคกลยุทธ์  การ
ใช้ภาษามลายูในการเจรจาต่อรองและการจัดการ
ความขัดแย้งทางธุรกิจการวางแผนการเจรจาตอรอง

วิชาใหม่ 



167 

 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
และท ักษะการต ิดตอส ื ่ อสารด ้วยภาษามลายู             
เพื ่อการเจรจาตอรองวิธีการในการแกไขปญหาและ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคการประเมินกลยุทธในการเจรจา    
ตอรองการหลีกเลี่ยงการผ่อนปรนการประนีประนอม
การจัดการความขัดแย้งในองค์กรกระบวนการจัดการ
ความขัดแย้งโดยใช้ภาษามลายูสาเหตุความขัดแย้ง    
ในองค์กรผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้ง 
            Meanings, concepts, techniques, 
strategies for using Malay in negotiation and 
business conflict management, planning on 
negotiation and Malay communication skills 
for negotiation; methods for solving problems 
and avoiding obstacles; assessing a negotiation 
strategy; avoidance of relief, compromise, 
conflict Management in organizations, conflict 
management process using Malay language, 
cause  o f  confl ic t  in  the  o rgan i zat ion 
consequences of conflict 

ไม่มี 121113026   ภาษามลายูเพื่อธุรกิจการกีฬา        3(3-0-6) 

Malay Language for Sports          
Business 

              ความสำคัญ ลักษณะ กลยุทธ์ แนวคิด 
ทฤษฏี รูปแบบ โครงสร้าง องค์ประกอบเทคนิคการใช้
ภาษามลายูเพื ่อธุรกิจการกีฬา หลักการทางธุรกิจ    
การกีฬา ประเภทธุรกิจทางการกีฬา ฝึกปฏิบัติ ศัพท์
และสำนวนเฉพาะ การสื่อสารการตลาดด้านธุรกิจ  
การกีฬา  

Importance, characteristics, 
strategies, concepts, theories, styles, 
structures, technical elements of Malay 
language usage for sports business; sports 
business principles; types of sports business, 

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
practice, specific vocabularies and 
expressions; sports business marketing 
communication 

ไม่มี 121113027    ภาษามลายูเพื่อธุรกิจการสื่อสาร    3(3-0-6) 

Malay Language for 
Communication Business 

               ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ 
การสื่อสารภาษามลายูเพื่อธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ
การสื ่อสาร องค์ประกอบและกระบวนการสื ่อสาร
การตลาด ปฏ ิบ ัต ิการฟ ง อ าน พ ูด และเข ียน           
การวางแผนทางด้านกลยุทธ์ในการสื่อสาร ตลอดจน
วิเคราะห์วิธ ีการและกระบวนการสื ่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมที่ประสบผลสำเร็จในยุคโลกาภิวัตน์  
    Meaning, importance, and 
objectives of Malay communication for 
business; types of business communication; 
elements and processes of marketing 
communications; practice of listening, reading, 
speaking and writing; strategic planning in 
communication as well as analyzing methods 
and processes of successful intercultural 
communication in the era of globalization 

วิชาใหม่ 

2111471 การวิเคราะห์ภาษามลายู 1   3(3-0-6) 
             Analysis of Malay Language 1 
            ว ิ เคราะห ์ระบบเส ียง ระบบคำ วลี          
อนุประโยค ประโยควิเคราะห์อุปสรรคปัจจัยที่เป็น
ปัญหาในภาษามลายู วิเคราะห์ความหมายของ  
ภาษามลายูที่ใช้ในการสื่อสาร ศึกษากฎเกณฑ์ของ
ทฤษฏีโครงสร้างนิยม รวมทั้งวิเคราะห์กระบวนการ
สร้างคำที่พบปัญหาในภาษามลายู 
             Analyze of sound system, words 
system, phrase, clause, factors analysis of 

121113028   การวเิคราะห์โครงสร้างภาษามลายู 3(3-0-6) 

                Analysis of Malay Language           
Structure 

       วิเคราะห์ประโยคความเดียว ประโยค
ความรวม ประโยคความซ้อน ประโยคเน้นประธาน 
ประโยคเน้นกรรม การใช้คำเชื่อมในประโยค วิเคราะห์
โครงสร้าง หน้าท่ี ลักษณะ ของไวยากรณ์ ศึกษาทฤษฏี
ต่างๆ ที ่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคแบบ
ต่างๆ ท่ีซับซ้อนมากข้ึน 

1.ปรับรหสั
รายวิชาใหม ่
2.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
obstacles, sentence problem in Malay 
language. Analyzing meaning of Malay 
language used in communication, study 
rules of theory of structures, including 
popular word creation process problems 
analysis in Malay                      

             Analyzing simple, compound, and 
complex sentences; active and passive voices; 
using conjunctions in sentences; analyzing 
structure, functions, and grammar 
characteristics; studying various theories used 
to analyze more complex sentence structures 

2111468 การประเมินงานสร้างสรรค์ภาษามลายู 
                                                3(3-0-6) 
             Evaluation of Malay Aesthetic  
             Works 
            ผลงานด้านการสร้างสรรค์ เช่น  นวนิยาย 
เรื่องสั้น บทร้อยกรอง และบทละครมลายู โดยนำ
ทฤษฏีต่าง ๆ มาประยุกต์ในการประเมินคุณค่า     
ของผลงาน เช่น ทฤษฏีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา 
ประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ 
             Aesthetic works such as novels, 
short stories, poem, and script by using  
theories for evaluating value of aesthetic 
work s such as psychology theories, 
sociology, history, and etc              

12113029 การประเมินงานสร้างสรรค์ภาษามลายู 
                                                3(3-0-6) 
              Evaluation of Malay Aesthetic  
              Works 
              ผลงานด้านการสร้างสรรค์ เช่น  นวนิยาย 
เรื ่องสั ้น บทร้อยกรอง และบทละครมลายู โดยนำ
ทฤษฏีต่าง ๆ มาประยุกต์ในการประเมินคุณค่าของ
ผลงาน เช ่น ทฤษฏ ีทางจ ิตว ิทยา ส ังคมว ิทยา 
ประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ 
                Aesthetic works such as novels, 
short stories, poem, and script by using  
theories for evaluating value of aesthetic 
work s such as psychology theories, 
sociology, history, and etc              

1.ปรับรหสั
รายวิชาใหม ่
2.ปรับ
คำอธิบายคง
เดิม 

ไม่มี 121113032 ภาษามลายูเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ  
                                                  3(3-0-6)   
                Malay Language for 

Entrepreneurship               
               ศัพทสํานวน บทสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจ
การบริการ เชน ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหาร และเครื่องดืม่ 
ธุรกิจการจัดเลี ้ยง ธุรกิจเรือสําราญ และธุรกิจสปา 
เป็นต้น ภาษาเพื ่อการปฏิบัติงานธุรกิจการบริการ 
หลักการ ทฤษฎีคุณสมบัติและการปฏิบัติของการ     
เปนผูประกอบการ ดานบริการ แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ การจัดการดานบริการ การเตรียมพรอมสำหรับ

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
การเป็นผูประกอบการ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของ นักธุรกิจในฐานะผูประกอบการ 
                Terms, expression and 
conversation concerning hospitality business: 
accommodation, food and beverage, and 
catering service Malay for working in hospitality 
business; principles, theories and practices of 
entrepreneurship in service sectors; guidelines 
for the establishment of business, service 
management, competency preparation for 
being an entrepreneur, business ethics for 
entrepreneurship in service sectors 

ไม่มี 
121113033  ภาษามลายูเพ่ือธุรกิจออนไลน์ 
                                                  3(3-0-6) 
                  Malay Language for Online     

Business  
                 ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์
การใช้ภาษามลายูเพื ่อธุรกิจออนไลน์ ประเภทของ   
สื ่อออนไลน์ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษามลายู        
ในธุรกิจออนไลน์ การสนทนาในสังคมออนไลน์ ความรู้
เบื้องต้นภาษามลายูเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ รูปแบบ
การดำเนินธุรกิจออนไลน์ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 
เครื ่องมือและวิธีการในการสื่อสารภาษามลายูเพื่อ
ธุรกิจออนไลน์ จรรยาบรรณ กฎหมายและข้อบังคับ    
ที่เกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ 
                 Meanings, importance, and 
objectives of using Malay language for online 
business; types of online media; Listening, 
speaking, reading, and writing Malay in online 
business; conversation in social media society; 
basic knowledge of Malay language about 
online business; promoting website; tools and 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
methods for Malay communication in online 
business; ethics, laws and regulations related 
to online business 

ไม่มี 
121113034 ภาษามลายูเพ่ือธุรกิจการบันเทิง 
                                                  3(3-0-6) 
                Malay Language for         

Entertainment Business                                       
                 ความรู ้ความเข้าใจ หลักการ แนวคิด 
ทฤษฏี รูปแบบ โครงสร้าง องค์ประกอบเทคนิคสำหรบั
การใช้ภาษามลายูเพื ่อธุรกิจการบันเทิง ประเภท      
บทละครเวที ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สารคดี       
บทรายการวิทยุ-โทรทัศน์ สร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติ ศัพท์
แ ล ะ ส ำ น วน เ ฉ พ า ะ  ก า ร ส ื ่ อ ส า ร  ก า ร ต ล าด 
ศิลปะการแสดงในธุรกิจการบันเทิง 
       Knowledge, understanding, principles, 
concepts, theories, forms, structures; technical 
elements for the use of Malay language for 
entertainment business, genres: plays, plays, 
TV dramas, films, documentaries, radio-
television program scripts, creative practice, 
vocabulary and expressions, communication, 
marketing, performing arts in the 
entertainment business 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 
121113035 ล่ามทางธุรกิจ                  3(3-0-6) 
                Business Interpreter        
     ความหมาย แนวคิด บทบาท ลักษณะ และทักษะ
พื้นฐานของล่าม หลักและเทคนิคในการแปลสารทาง
ธุรกิจ กลวิธีการสื่อสาร หลักการ ขั้นตอน และเทคนิค
การแปล แบบล่ามในงานธุรกิจ แปลแบบล่ามจาก
ภาษามลายู เป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น
ภาษามลายู 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
     Meanings, concepts, roles, characteristics 
and basic skills of interpreters. Principles and 
techniques of business translation. 
communication strategies, principles, 
procedures and techniques of translation; 
Interpretation in business Interpreting from 
Malay into Thai and from Thai to Malay 

2111362 สถานการณ์การใช้ภาษามลายูใน    
             ปัจจุบัน                         3(3-0-6) 
             Current Situation in  
             Malay Language               
              วิเคราะห์การใช้ภาษาในสถานการณ์จริง 
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ภาษา การวิเคราะห์
ภาษาที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ใช้ภาษามลายูจาก
สื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เป็นต้น 

             Analysis of language performance 
in real situations, problems and difficulty in 
language use, analysis of language use in 
daily life from media such as newspaper, 
television, and etc                 

121113036 สถานการณ์การใช้ภาษามลายูใน    
                ปัจจุบัน                         3(3-0-6) 
                Current Situation in  
                Malay Language  
                วิเคราะห์การใช้ภาษาในสถานการณ์จริง 
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ภาษา การวิเคราะห์ภาษา
ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ใช้ภาษามลายูจากสื่อต่าง 
ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เป็นต้น 
             Analysis of language performance in 
real situations, problems and difficulty in 
language use, analysis of language use in daily 
life from media such as newspaper, television, 
and etc                       

1.ปรับรหสั
รายวิชาใหม ่

2.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชาใหม่2.
หนว่ยกิตและ
คำอธิบาย
รายวิชาคงเดิม 

2111472 วรรณคดีการละครมลายู      3(3-0-6) 
             Malay Drama Literature  
             ความรู ้เกี ่ยวกับ วรรณคดี และละคร
มลายูในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษามลายู เช่น มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ และบรูไน ที่สื่อถึงวัฒนธรรม 
ภาพสังคม และเหตุการณ์บ้านเมือง ของแต่ละ
ประเทศ ผ่านงานเขียนวรรณคดี และบทละคร 

              Knowledge of literature and Malay 
drama in Malay language countries, such as 
Malaysia, Indonesia, Singapore and Brunei, 

121113037   วรรณคดีการละครมลายู   3(3-0-6) 
          Malay Drama Literature 
          ความรู ้เก ี ่ยวกับวรรณคดี และละคร

มลายูในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษามลายู เช่น มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และบรูไน ที่สื ่อถึง วัฒนธรรม 
ภาพสังคม และเหตุการณ์บ้านเมือง ของแต่ละประเทศ 
ผ่านงานเขียนวรรณคดี และบทละคร 
                 Knowledge of literature and Malay 
drama in Malay-language countries, such as 
Malaysia, Indonesia, Singapore and Brunei, 

1.เปลี่ยนวิชา
ใหม ่

2.หน่วยกิต
และคำอธิบาย
รายวิชาคงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
reflecting culture of              country’s society 
pictures through writing literature and drama                        

reflecting the culture of country’s society 
pictures through writing literature and drama 

2111359 ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                                3(3-0-6) 
             Malay Language and  
             Information Technology 
             ปฏิบัติ การฟัง การอ่านคำสั่ง คำแนะนำ 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ โครงสร้างภาษา คำศัพท์ สำนวน        ที่
เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ก ั บ ก า รปร ะย ุ กต ์ ค อมพ ิ ว เ ตอร์  
ระบบปฏิบ ัต ิการ สามารถประย ุกต ์โปรแกรม
สำเร็จรูปในการเรียนภาษามลายู อินเตอร์เน็ต ระบบ
การสื ่อสารและข้อมูล การเขียนบรรยายลำดับ
ขั้นตอน 

             Practicing, listening to the order, 
reading content related to computer and 
information technology, language structure, 
vocabulary, idioms related to computer 
applications, operating systems, application 
packages in Malay language, Internet, 
communication systems, and data, 
describing the steps 

121113039 ภาษามลายูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                                3(3-0-6) 
             Malay Language and  
             Information Technology 
             ปฏิบัติ การฟัง การอ่านคำสั่ง คำแนะนำ 
เนื ้อหาที่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ โครงสร ้างภาษา คำศ ัพท ์  สำนวน             
ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ งก ั บก า รประย ุ กต ์ ค อมพ ิ ว เ ตอร์  
ระบบปฏิบัติการ สามารถประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูป
ในการเรียนภาษามลายู อินเตอร์เน็ต ระบบการสื่อสาร
และขอ้มูล การเขียนบรรยายลำดับขั้นตอน 
                Practicing, listening to the order, 
reading content related to computer and 
information technology, language structure, 
vocabulary, idioms related to computer 
applications, operating systems, application 
packages in Malay language, Internet, 
communication systems, and data, describing 
the steps 
 
 

1.เปลี่ยนวิชา
ใหม ่

2.หน่วยกิต
และคำอธิบาย
รายวิชาคงเดิม 

ไม่มี 
121114040 การสื่อสารภาษามลายูในธุรกิจการบิน             
                                                  3(3-0-6) 
                Ma l a y  C ommun i c a t i on  i n 

Aviation Business          
                ความร ู ้ท ั ่วไปเก ี ่ยวกับธ ุรก ิจการบิน
ความรู ้พื ้นฐานการใช้คำศัพท์สำนวนภาษามลายู
วัฒนธรรมที ่ใช้ทั ้งภาคพื ้นและบริการบนเครื่องบิน    
การให้บริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินการประกาศ
การออกตั ๋วเช็คอินการให้ข้อมูลเกี ่ยวกับสนามบิน    

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
การใช ้และทำความเข ้าใจเท ี ่ยวบ ินตารางเวลา
กฎระเบียบการเข้าเมืองขั ้นพื้นฐานทางด้านการบิน
การประย ุกต ์ ใช ้ท ักษะการส ื ่อสารภาษามลายู              
ที่คล่องแคล่วในการบริการ 
                 General knowledge of aviation 
business; basic knowledge; vocabulary, Malay 
idioms and culture used both on the ground 
and on the fleet, serving passengers on board, 
announcements, ticketing, checking-in, giving 
airport information; understanding flight 
schedules ,  bas ic  av iat ion immigrat ion 
regulations; application of fluent Malay 
communication skills for service 

ไม่มี 121114041 การนำเสนอและการประชุมทางธุรกิจ 
                                                  3(3-0-6) 
                Presentations and Meetings in 

Business                                   
                 ความหมายและความสำค ัญของ        
การนำเสนอการประชุมทางธุรกิจหลักการออกแบบ      
การนำเสนอ ข้อมูลการใช้มัลติมีเดียทักษะในการ
นำเสนอและมีส ่วนร ่วมในการประชุมทางธ ุรกิจ       
การดำเน ินการประช ุมการว ิ เคราะห ์ผ ู ้ฟ ั งและ
ข้อพิจารณาทางวัฒนธรรมการนำเสนอและการ
อธิบายให้เหตุผลการนำเสนอแนวคิดที่แตกต่างอย่าง
เหมาะสม 
                 Meanings and importance of 
bus iness  p resentat ions ; pr inc ip les  o f 
presentation design,  information, use of 
mult imedia ;  sk i l l s  in presentat ion and 
participation in business meetings, arranging 
meeting, audience analysis and cultural 
considerations; presentation and explanation; 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
r e a son i n g ;  p r e s en t i n g  d i f f e r en t  and 
appropriate ideas 

 
121114042 การสื่อสารภาษามลายูเพื่อการจัดการ

ตราสินค้าและประชาสัมพันธ์     3(3-
0-6)     

                Malay Communications for 
Brand Management and Public Relations 

          ความหมายและความสำคัญของแบรนด์ 
องค์ประกอบของแบรนด์ เอกลักษณ์ ของแบรนด์    
การสร้างความเข้มแข็งของแบรนด์ การสร้างคุณค่า
ของแบรนด์ ฝึกปฏิบัติการแผนพัฒนาสำหรับสินค้า
และบร ิการท ี ่ ม ี แบรนด ์ตลอดจนกระบวนการ
ประชาส ัมพ ันธ ์  การฝ ึกท ักษะท ี ่สำค ัญของนัก
ป ร ะ ช า ส ั มพ ั น ธ ์ ม ื อ อ า ช ี พ  ก า ร จ ั ด อ ง ค ์ ก า ร
ประชาสัมพันธ์และบทบาทของการประชาสัมพันธ์     
ท ี ่ส ่ งผลต ่อองค ์กร การส ่งเสร ิมการตลาดโดย             
ใช้เครื่องมือการประชาสัมพันธ์เป็นหลัก 
                 Definitions and importance of 
brand; components of brand; brand identity; 
brand strengthening; building brand equity; 
branded products or services development 
plan; public relations process and job skills of 
professional public relations;  organizing  
public relations and roles of public relations in 
organizations;  promotional campaigns in 
which public relations plays a key element; 
techniques and tools used in the field of 
public relations 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
2111360 อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษา 
             มลายู                            3(3-0-6) 
             Foreign Language Influences  
             in Malay 
              อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที ่ม ีต่อ
ภาษามลายู ด้านระบบเสียง ระบบคำ ระบบประโยค 
และสำนวนโวหารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์
กับวัฒนธรรม และศึกษาอิทธิพลของภาษามลายูที่มี
ต่อภาษาอื่น  
            Influence of foreign language upon 
Malay phonology, morphology, syntax and 
idioms in different cultural situations and 
study influence of Malay language upon 
other language 

ไม่มี 
ปรับออก 

2111361 ภาษามลายูเพ่ือการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
             Malay Language for Tourism 
           ศัพท์ สำนวน บทสนทนาเกี ่ยวกับธุรกิจ
ท่องเที ่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน 
มัคคุเทศก์ ข้อมูลสถานที ่สำคัญ เทศการต่าง ๆ 
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมมลายู ภาษาเพื่อการ
ปฏิบัต ิด้านการท่องเที ่ยว การจัดโปรแกรมการ
เด ินทาง การจองที่พ ัก การเตร ียมเอกกสาร
ประชาส ัมพ ันธ ์  การอภ ิปรายและเสนอข ้อมูล
ทางด้านภูมิศาสตร์ และประวัต ิศาสตร์ท้องถิ่น      
เพื่อฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง  
          Vocabulary, idioms and 
conversations with regard Malay language for 
business in tourism, hotels, restaurants, 
airlines, guides, attractions, festivals, Thai 
and Malay culture, language for operating 
tourism, managing trip program, booking, 
preparing for publication, discussing and 

ไม่มี 
ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
exposing of geographical and historical 
information for practicing in real situation 
9.2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
2111474 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             ภาษามลายู  5(450) 
             Professional Practicum in  
             MalayLanguage 
        ฝ ึกการใช ้ภาษามลาย ูในสถานท ี ่ต ่ าง ๆ       
ของหน่วยงานภาครัฐและหรือหน่วยงานเอกชน   
ฝ ึกการติดต ่อสื ่อสารทั ้งการพูดสนนทนา หรือ      
การเขียนเพื ่อสื ่อความหมายกับผู ้ใช้ภาษามลายู      
ทั้งในและต่างประเทศ 
         Practice of using Malay language in 
government agencies and private 
organization, practice of communication 
either discussions or writing to convey  Malay 
speakers both within the country and 
abroads 

9.2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิชาชีพและวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
121114038 เตรียมสหกิจศึกษาภาษามลายู 
                เพ่ือธุรกิจ                        3(3-0-6) 

Pre Co-operative Education    
Malay for Business                                       

                หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจ
ศึกษาและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเทคนิคในการ
สมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อนําไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื ่อสาร 
มน ุษยส ัมพ ันธ ์การทำงานเป็ นท ีม  และระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจน
วิธีการเขียนรายงาน เทคนิคการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการและการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 
                 Principle, concept, cooperative 
education process and relatedregulations, 
technique of job application, basic knowledge 
for working in the workplace in accordance 
with occupational standard, personality 
development, English, information and 
communication technology, human relation, 
teamwork, quality management system in the 
workplace, report writing, academic 
presentation technique and practice 
 
 
 

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยนรหัส
วิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา
ภาษาอังกฤษ 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2560) หลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) หมายเหตุ 
2111475 สหกิจศึกษาภาษามลายู          6(600) 
             Co-operative Education in Malay       

Language 
         การปฏ ิบ ั ต ิ ง านในหน ่ วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการที่ใช้ภาษามลายู 
ปฏ ิบ ัต ิ งานเสม ือ เป ็นบ ุคลากรในหน ่วย งาน           
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต ่อเนื ่อง หรือ        
1 ภาคการศึกษา ภายใต ้การให้คำปร ึกษาของ
คณาจารย์ที ่ร ับผิดชอบ และมีผลการปฏิบัติงาน    
โดยหน่วยงานนั้น ๆ  
              Practical working in government or 
state enterprises or private organizations 
related to the field of Malay language for a 
minimum of 16 weeks continually or 
semester, under consultation of 
department’s responsible staff and 
evaluation of work performance by agencies   

121114043 สหกิจศึกษาภาษามลายู 

                เพ่ือธุรกิจ                            6(600) 

                Co-operative Education in                          

Malay Language for Business)                                 

                 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตรง
ตามสาขาวิชาของนักศึกษาโดยมีขั ้นตอนการ สมัคร
และคัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานที ่ช ัดเจน
แน่นอนและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร
เสมือนเป็นพนักงาน มีการนำ ความรู้ที ่ได้ศึกษามา
บูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย   
มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเตมิ
ภายใต ้คำปร ึกษาของคณาจารย ์ท ี ่ ร ับผ ิดชอบ           
โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานอย่างน้อย 4 เดือน และทำ
การประเมินผลร่วมกับฝ่ายทรัพยากร มนุษย์ของ   
สถานประกอบการ 
                   Internship at a workplace in 
accordance with the field of study through the 
process of job application and selection; 
handling of work responsibilities and 
understanding of organizational rules; 
application of the internship knowledge to 
assigned work; searching for additional 
knowledge and technology under the 
supervision of advisors; working at least four 
months during internship and being 
cooperatively assessed by the Department of 
Human Resources in the workplace 

ปรับใหม ่
1.เปลี่ยนรหัส
วิชา 
2.เปลี่ยนช่ือ
วิชา
ภาษาอังกฤษ 
3.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่ม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ข 
รายวิชาใช้แทนกัน 
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รายวิชาใช้แทนกัน 

ลำดับ
ที ่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1 2111112  ภาษาศาสตร์ 
ภาษามลายูเบื้องต้น 

3(3-0-6) 121111002 ภาษาศาสตร ์ภาษา
มลายูเบื้องต้น 

3(3-0-6) 

2 2111351 โครงสร้างภาษามลายู
ระดับสูง    

3(3-0-6) 121111004 โครงสร้างภาษามลายู 3(3-0-6) 

3 2111114 กลวิธีการแปล 
ภาษามลายู          

3(3-0-6) 121111008 การแปลเบื้องต้น   3(3-0-6) 

4 2111145 สัณฐานวิทยา                        3(3-0-6) 121111003 สัณฐานวิทยา   3(3-0-6) 
5 2111364 วาทวิทยาภาษามลายู              3(3-0-6) 121112015 วาทวิทยาภาษามลายู 3(3-0-6) 
6 2111358 อักษรยาวี                           3(3-0-6) 121112013 อักขระยาวี 3(3-0-6) 
7 2111469 สำนวนและส ุภาษิต

ภาษามลายู 
3(3-0-6) 121112021 สำนวนและสุภาษิต

มลายู 
3(3-0-6) 

8 2111352 สัทศาสตร์ภาษามลายู                  3(3-0-6) 121113007 ส ัทศาสตร ์และสร
วิทยาภาษามลายู 

3(3-0-6) 

9 2111353 สรวิทยาภาษามลายู                3(3-0-6) 121113007 ส ัทศาสตร ์และสร
วิทยาภาษามลายู 

3(3-0-6) 

10 2111455
  

อรรถศาสตร์ 
ภาษามลายู 

3(3-0-6) 121111009 การส ื ่อความหมาย
ข้ามวัฒนธรรมในโลก
ธุรกิจ  

3(3-0-6) 

11 2111365
  

บทบาทและสถานะ
ภาษามลายูในภูมิภาค
มลายู 

3(3-0-6) 121112016 บทบาทและสถานะ
ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ
ในภูมิภาคอาเซียน 

3(3-0-6) 

12 2111319 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 121112014 วรรณกรรมมลายู
เบื้องต้น 
 

3(3-0-6) 
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ลำดับ
ที ่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

13 2111457 การศึกษาเอกเทศ                  3(2-2-5) 121113031 การศึกษาเอกเทศ   3(2-2-5) 
14 2111466 ภาษามลายูเพื ่อการ

บริการ        
3(3-0-6) 121112019 ภาษามลายูเพื ่อการ

บริการ 
3(2-2-5) 

15 2111456 สัมมนาภาษามลายู 3(2-2-5) 121113030 สัมมนาภาษามลายู
เพ่ือธุรกิจ 

3(2-2-5) 

16 2111475 สหก ิจศ ึกษาภาษา
มลายู             

6(600) 121114043 สหก ิจศ ึกษาภาษา
มลายูเพื่อธุรกิจ 

6(600) 
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ภาคผนวก ค 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6642 /2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก ง 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2936 /2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 

  ชื่อ - สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  บารู 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ปรัชญาของหลักสูตร 

      หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความ
เชี ่ยวชาญทางการใช้ภาษามลายูในบริบท
ของธ ุ รก ิ จอย ่ า งม ีประส ิทธ ิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในทุกสถานการณื ไม่ใช่ต้องการ
ให้นักศึกษารอบรู้เรื ่องธุรกิจ ดังนั้นจึงควร
แก ้ ไขปร ัชญาของหล ักส ูตร ให ้ตรงกับ
วัตถุประสงค์  

“เชี ่ยวชาญภาษามลายู ชำนาญในการ
สื่อสารทางธุรกิจ” 

2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
มีความรอบรู้เรื่องภาษามลายูธุรกิจ 

ได้เพ่ิมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
มีความรอบรู้เรื่องภาษามลายูธุรกิจและ
สามารถนำไปสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา/
ข้อจำกัดของนักศึกษา 

เพ่ิม  :  
ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยจัดการเรียนการสอน
ให้มาก 

4 โครงสร้างหลักสูตร 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    2.1 วิชาเอกบังคับ 
รายวิชา 12113002 โครงสร้างภาษามลายู
เบ ื ้ อ งต ้ น  ควรปร ับ เป ็ น  “ โครงสร ้ า ง         
ภาษามลายู 1” และเพ่ิมรายวิชา “โครงสร้าง
ภาษามลายู 2” อีกหนึ่งวิชา 
 

ได้แก้ไข 
121111004 โครงสร้างภาษามลายู 
121113028 การว ิ เคราะห ์ โครงสร ้ า ง
ภาษามลายู 
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
 ควรตัดรายวิชา 

1. สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษามลายู 
2. ภาษามลายูถิ่นในภูมิภาคอาเซียน 
ควรศึกษาเรื่องของภาษามลายูมาตรฐานที่ใช้
ในแต่ละประเทศอาเซียน จะมีประโยชน์ใน
การสื่อสารทางธุรกิจ มากกว่าการศึกษาเรื่อง
ภาษามลายูถิ่นในแต่ละแห่ง ซึ่งมันเป็นเรื่อง
ลึกไปและเหมาะกับ Linguistics มากกว่า 
3. ควรเปลี ่ยนเป็นรายวิชา “ภาษามลายู     
ในภูมิภาคอาเซียน” 

ได้เปลี ่ยนรายวิชา จากภาษามลายูถิ่น    
ในภูมิภาคอาเซียน เป็นราวิชาภาษามลายู
ในภูมิภาคอาเซียน 

 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุสลัน   อุทัย 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ในกลุ่มวิชาบังคับ ไม่ควรมีรายวิชาเกี่ยวกับ

ภาษาศาสตร์หลายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
สาขาที่เน้นเพื ่อธุรกิจ เสนอให้รวมทั้งสาม
ว ิชาให ้อย ู ่ ในว ิชาเด ียวเท่าน ั ้น อาจเป็น
ภาษาศาสตร์ภาษามลายู ซึ่งก็มีเนื้อหาครบ
ทุกประเด็นของภาษาศาสตร์ 

รวมรายวิชา สัทศาสตร์ภาษามลายู และ
วิชาสรวิทยาภาษามลายูเป็นหนึ่งรายวิชา 
และรวมรายวิชา ภาษามลายูถิ่น เข้าไปใน
รายวิชา 121112001 ภาษาศาสตร์ภาษา
มลายูและได้เปลี่ยนรายวิชา 121113012 
การว ิ เคราะห ์ โครงสร ้างภาษามลายู       
จากกลุ่มวิชาเอกบังคับเป็นกลุ่มวิชาเอก
เลือก                                                     

2 ควรมีรายวิชาที่เป็น ภาษามลายูพื้นฐานเพ่ือ
ธุรกิจ ในกลุ่มวิชาบังคับ 

เพิ ่มรายว ิชา 121112012 ภาษามลายู  
เพื ่อประกอบการธ ุรก ิจในอาเซ ียนใน    
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

3 เสนอให้ตัด วิชาวรรณคดีการละครมลายู 
เพราะ เป็นวิชาวรรณคดีเชิงลึก ไม่สอดคล้อง
กับสาขาวิชา วิชาเกี่ยวกับวรรณคดีควรเป็น

ดำเนินการแก้ไขรายวิชา วิชาวรรณคดี  
การละครมลายู เป็นรายวิชา 121113037
วรรณกรรมอาเซียนเรียบร้อย 
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น มีนิยาย
ที่เป็นเรื ่องราวของการทำธุรกิจ ลองหาชื่อ
วิชาที่เหมาะสมและสอดคล้อง 

 

4 ควรเปล ี ่ยนช ื ่ อรายว ิชาภาษามลาย ู ใน         
สื่อประเภทวิทยุและโทรทัศน์อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ส่วนใหญ่นิยมรับรู้
เรื ่องราวต่างๆจากสื ่อออนไลน์ น่าจะปรับ
เป็นชื่อ ภาษามลายูในสื่อประเภทออนไลน์ 

ดำเนินการแก้ไขรายวิชา ภาษามลายูในสื่อ
ประเภทวิทยุและโทรทัศน์เป็นรายวิชา 
121113029 ภาษามลายูเพ่ือธุรกิจออนไลน์ 
 

5 เสนอว ิชา เล ื อกอ ีกหน ึ ่ ง ว ิ ชา  บทบาท        
ภาษามลายูด้านธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 
หรือ ภาษามลายูในโลกธุรกิจ 

ดำเน ินการเพิ ่มรายวิชา 121113025 
บทบาทและสถานะภาษามลายูเพื่อธุรกิจ
ในภูมิภาคอาเซียนในรายวิชาเอกเลือก
ตามท่ีผู้ทรงแนะนำ 

6 รายวิชา โครงสร้างภาษามลายูเบื ้องต้น 
เนื้อหาดูแล้วเป็นเชิงลึกมากกว่า ประเด็นที่
เรียนน่าจะเป็นเรื ่องของการเติมหน่วยเติม
ศ ัพท ์  ประเภทและโครงสร ้ า งของวลี           
อนุประโยค และประโยคในภาษามลายู      
ไม่ถึงขั้นการวิเคราะห์ แค่ให้ใช้ได้ถูกต้อง 

ดำเนินการแก้ไขรายชื ่อวิชา โครงสร้าง
ภาษามลายูเบื ้องต้นเป็น 121113002 
โครงสร้างภาษามลายู  เพื่อให้สอดคล้อง
ตามคำอธิบายรายวิชา  

7 เสนอให้มีรายวิชาเกี่ยวกับการอ่านเชิงธุรกิจ สำหรับรายวิชาการอ่านเชิงธุรกิจบรรจุ    
อย ู ่ ในช ุดว ิ ชา  321112010 ท ักษะ         
การส ื ่ อสารภาษามลาย ู เ พ ื ่ อ ธ ุ ร กิ จ             
ซ ึ ่ งประกอบไปด ้ วย  ส ี ่ ท ั กษะสำคัญ           
ค ือ  การฟัง  การพูด  การอ่าน และ      
การเขียนเพื่อธุรกิจ   
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง  

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 แก้ไขประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 

5 คน ให้เป็นปัจจุบัน  
ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  

2 ควรจำแนก แยกประเภท ของอาชีพหลังจบ
การศึกษา ดังนี้  
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จ
การศึกษา 
8.1 งานด้านภาษาท่ีใช้ต้องมีความเชี่ยวชาญใน
ทักษะภาษามลายู เช่น 
 - นักเขียน   
 - นักแปล    

- ล่าม    
 - บรรณาธิการ 
 - พิธีกร    
 - ผู้ประกาศข่าว 
 - ผู้จัดรายการวิทยุ  
 - เลขานุการ 
8.2 งานด้านการสื่อสารในองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน เช่น 
 - เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศ 
 - พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
8.3 งานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ  
 - ผู้ดำเนินการธุรกิจนำเข้าและส่งออก
 - เจ้าหน้าที่ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน 
 - ผู ้ประสานงานทางธุรกิจระหว่าง
ภูมภิาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน ๆ 

ดำเนินการแก้ไขตามที ่ผ ู ้ทรงแนะนำ
เรียบร้อย  
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
8.4 งานด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม
ทั้งในและต่างประเทศ เช่น  
 - พนักงานบริการลูกค้า  
 - พนักงานฝ่ายขายและการตลาด 
 - หัวหน้าทัวร์ในต่างประเทศ 
 - พนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า 
 - พนักงานแผนกสำรองห้องพัก 
 - พนักงานแผนกการสื่อสารการตลาด 
8.5 งานด้านธุรกิจการบิน เช่น 
 - พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
 - พนักงานต้อนรับภาคพ้ืนดิน 
 - พนักงานฝ่ายขายและการตลาด 
8.6 งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น 
 - ผู้ประสานงานด้านทรัพยากรมนุษย์
 - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา 
 - เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  
 - พนักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์และ
ฝึกอบรม 
8.7 งานอ่ืน ๆ เช่น 
 - อาชีพอิสระ   
 - เจ้าของกิจการ 
 - อ่ืน ๆ 

3 แก้ไขในส่วนของ รายวิชาในภาคเรียนที ่ 1 
เทอม 1 ควรเรียนรายวิชา ชุดวิชาสังคมและ
วัฒนธรรมมลายูก ับโลกธ ุรก ิจ  Module of 
Malay Socio-Cultural in Business World 
เป็นวิชาพื้นฐานที่จำเป็นมากสำหรับการเรียน
ภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ  

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  



198 

 

 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
4 ในกลุ่มวิชาบังคับ ไม่ควรมีรายวิชาเกี่ยวกับ

ภาษาศาสตร์หลายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
สาขาที่เน้นเพื่อธุรกิจ เสนอให้รวมทั้งสามวิชา
ให้อยู่ในวิชาเดียวเท่านั้น อาจเป็นภาษาศาสตร์
ภาษามลายู ซึ่งก็มีเนื้อหาครบทุกประเด็นของ
ภาษาศาสตร์ 

ดำเนินการแก้ไขตามที ่ผ ู ้ทรงคุณว ุฒิ
เสนอแนะเรียบร้อย 

5 ในหมวดการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ใหม่ เนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานที่แตกต่างกัน 
ควรมีการปรับพื้นฐาน และก่อนนักศึกจะออก
ฝึกสหกิจศึกษาควรมีการสอบวัดความสามารถ
ทางด้านภาษามลายูสำหรับการทำงาน  

ดำเนินการแก้ไขตามที ่ผ ู ้ทรงคุณว ุฒิ
เสนอแนะเรียบร้อย 
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ภาคผนวก ช 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



200 

 

 

ตารางแสดงข้อสังเกตของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ลำดับ 
ข้อสังเกตของของสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรมีข ้อม ูลสะท้อนว ่าน ักศึกษาที ่สำเร็จ
การศ ึกษาไปแล ้วได ้ทำงานในหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานเอกชนกี่คน ตำแหน่ง
หน้าที่อะไร เงินเดือนเฉลี่ยเท่าไร เพื่อสะท้อน
ศักยภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและนำ
ข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
(รายงานผลการศึกษาความต้องการ  
จำเป็นและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บ ั ณ ฑ ิ ต  ส า ข า ว ิ ช า ภ า ษ ามล ายู            
เพ่ือธุรกิจ) 

2 การสอนเชิงบูรณาการแต่ละปีการศึกษาควร
ระบุในแผนการศึกษาหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง    
ในเล่มหลักสูตร  

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
ระบ ุ ก ิ จกรรมการ เ ร ี ยนการสอน        
เชิงบูรณาการแต่ล่ะปีการศึกษาในข้อที่ 
1.4 ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นปีการศึกษา (หน้าที่ 10) 

3 หลักสูตรควรเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน เพื ่อให้บัณฑิตที ่สำเร็จการศึกษา
สามารถเป็นล่าม หรือเป็นที่ปรึกษานักลงทุน
ได ้

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
โดยการ เพ ิ ่ มภาษาอ ั งกฤษ และ
ภาษาจ ีนให ้น ักศ ึกษาลงเร ียนว ิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของวิชาเลือก
เ ส ร ี  แ ล ะ จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม อ บ ร ม
ภาษาอ ั งกฤษ และภาษาจ ีน เ พ่ือ
เตรียมพร้อมก่อนออก 
สหกิจศึกษา  

4 เนื ่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เรื ่องสำคัญ จึงควรเพิ ่มเติมเรื ่องเทคโนโลยี
สารสนเทศในหลักสูตร 

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
เพ ิ ่ มรายว ิ ชา โมด ู ล  331201002 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารธุรกิจ 
6(4-4-10) รายว ิช  121113019 การ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารธุรกิจ 
3(2-2-5) 
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ลำดับ 
ข้อสังเกตของของสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
การปรับปรุงแก้ไข 

และในกลยุทธ์การสอนของรายวิชา
เ ฉ พ า ะด ้ า น  ร ะบ ุ ใ ห ้ ท ุ ก ว ิ ช า มี             
ก า ร บ ู ร ณ า ก า ร ก ั บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ  

5 
 

ชุดวิชาทักษะการสื่อสารภาษามลายูเพื่อธุรกิจ 
และชุดว ิชาสังคมและวัฒนธรรมมลายูกับ    
โลกธ ุรก ิจ คำอธ ิบายรายว ิชาควรเข ียน          
ในร ูปแบบการจ ัดการเร ียนการสอนเชิ ง
ประยุกต ์ ไม ่ใช ่การจ ัดการเร ียนการสอน
พ้ืนฐาน 

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
 

6 ทบทวนคำอธิบายรายวิชาวรรณกรรมอาเซียน 
เนื่องจากคำอธิบายรายวิชาเน้นเรื่องวัฒนธรรม  

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
 

7 วิชาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจการสื่อสาร ปรับแก้
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องว่าจะใช้ 
Communication Business หรือ Business 
Communication เนื่องจากความหมายจะ
ต่างกัน พร้อมทั้งทบทวนการเขียนคำอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
 

8 วิชาล่ามทางธุรกิจ คำอธิบายรายวิชาควรเน้น
เรื่องการฝึกปฏิบัติการแปล 

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
 

9 ควรกำหนดสัดส่วนรายวิชาทางด้านภาษา
มลายูและทางด้านธุรกิจให้ชัดเจน โดยอาจจะ
กำหนด เป ็ น ร ายว ิ ช าด ้ านภ าษามล ายู              
60 เปอร์เซ็นต์ และรายวิชาทางด้านธุรกิจ     
40 เปอร์เซ็นต์   

ดำเนินการเรียบร้อยแล้วโดยกำหนด
สัดส่วนรายวิชาทางด้านภาษามลายู
และทางด้านธุรกิจเป็นรายวิชาด้าน
ภาษามลาย ู  75 เปอร ์ เซ ็นต ์  และ
รายวิชาทางด้านธุรกิจ 25 เปอร์เซ็นต์   
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ลำดับ 
ข้อสังเกตของของสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
การปรับปรุงแก้ไข 

10 ควรให้นักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัย 2 ปี
การศึกษา และลงพ้ืนที่ในชุมชน 2 ปีการศึกษา 
โดยการศึกษาควบคู ่ก ับการเร ียนออนไลน์     
ซึ ่งจะทำให้นักศึกษามีโอกาสในการทำงาน
ได้มากขึ้น 

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เตรียม
กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่กับ
ช ุ มชน  เช ่ น  สถานประกอบการ           
ใ นท ้ อ ง ถ ิ ่ น  ท ั ้ ง ใ นป ร ะ เทศและ
ต่างประเทศ สถานที ่ราชการ และ
เอกชน เป็นต้น  

11 ไม่มีรายวิชาที่ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
เน ื ่องจากผ ู ้ท ี ่ ไม ่ม ีพ ื ้นฐานทางด้านมลายู          
จะไม่สามารถเรียนได้ จึงควรจัดทำรายวิชา    
ที ่ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนเพื ่อปรับ
พ้ืนฐานก่อนการเรียนวิชาทางด้านธุรกิจ 

เพิ ่มรายวิชา ทักษะการฟังและพูด
ภาษามลายู 3(2-2-5) ทักษะการอ่าน
และเขียนภาษามลายู 3(2-2-5) 

12 จัดทำแผนการเรียนรู้ชุดวิชาก่อนการนำเสนอ
กรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

13 ปรับการกำหนดหน่วยกิตของชุดวิชา 6(4-4-
10) เนื่องจากนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
กำหนดว่าการจัดการเรียนการสอนชุดวิชา
จะต้องเน้นการปฏิบัติ  

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

14 ตรวจสอบการพิมพ์คำอธิบายรายวิชา การเว้น
วรรค 

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
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ภาคผนวก ซ 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรอง  
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสและแนวโน้มของโลก หรือ

ของประเทศที่โลกมลายูสามารถเข้าไปตอบสนองได้ 
รวมถึงเหตุผลหรือสาเหตุที ่ทำให้ภาษามลายูต้อง
เชื่อมโยงกับธุรกิจในข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือ
การพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร 

ดำ เน ินการตามข ้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

2 ปรับแผนการจ ัดการเร ียนรู ้และแก้ไขการเข ียน
คำอธิบายรายวิชาที่เป็นชุดวิชา ให้เน้นปฏิบัติตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย หากมิได้เขียนในลักษณะ
ของการเน้นภาคปฏิบัติจะไม่สามารถเขียนสมรรถนะ
ได้ เช่น รายวิชา 331201002 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การบริหารธุรกิจ และ 331201003 การสร้างธุรกิจ
ใหม ่และการเป ็นผ ู ้ประกอบการ ซ ึ ่ งระบ ุ ให ้มี           
การประเมินผลด้วยวิธีการทดสอบเท่านั้น ควรเขียน
ในลักษณะเชิงปฏิบัติ เช่น “ออกแบบฐานข้อมูลธุรกิจ
มลายูได้” ซึ่งสามารถออกแบบการสอนให้นักศึกษา
ปฏิบัติได้ อาจวัดผลโดยใช้ Rubric Scoring เพื่อให้
สามารถว ัดสมรรถนะได้หลายๆด ้าน มากกว่า        
การวัดผลจากการทดสอบอย่างเดียวซึ่งเป็นการวัด
เฉพาะความรู้  

ดำ เน ินการตามข ้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

3 เนื ่องจากไม่มีรายวิชาที ่เป็นชุดวิชาใน “กลุ ่มวิชา
เฉพาะด้าน วิชาเอกบังคับ” จึงเสนอให้มีการควบรวม 
รายว ิชา “121113015 ภาษามลาย ู ในภ ูม ิภาค
อาเซียน” และ “121113034 8 ความรู้เบื้องต้นใน
การประกอบธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน” และกำหนด
เป็นรายวิชาชุดวิชา 1 วิชา คือ รายวิชา “ภาษามลายู
เพ่ือการประกอบธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน”  

ดำ เน ินการตามข ้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
4 ควรกำหนดให้รายวิชา ดังต่อไปนี้  

-รายวิชา 331201002 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการ
บริหารธุรกิจ  
-รายวิชา 331202003 การสร้างธุรกิจใหม่และการ
เป็นผู้ประกอบการ 
-รายวิชา 121113019 การเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
บริหารธุรกิจ  
ซึ่งอยู่ในหมวด “วิชาเอกเลือก” เป็น “เอกบังคับ” 
เพ่ือให้สอดคล้องกัยสมรรถนะ/ผลการเรียนรู้ที่ระบุใน
ข้อ 1.4 ความคาดหวังการเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

ดำ เน ินการตามข ้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

5 แก้ไขสมรรถนะ/ผลการเร ียนรู ้ในข้อ 1.4 ความ
คาดหวังผลลัพท์การเรียนรู ้เมื ่อสิ ้นปีการศ฿กษา 
แก้ไขเป ็น “นักแปลภาษามลายูด ้านธ ุรก ิจ นัก
บริหารทระพยากรมนุษย์ นักการตลาดดิจิตัล” หรือ
เพิ่มรายวิชาที่มีรายละเอียดครอบคลุม 4M (MAN 
MONEY METERIALS และ MANAGEMENT) เพ่ือให้
สามารถระบุเป็น “นักนโยบายและแผนธุรกิจ” ได ้

ดำ เน ินการตามข ้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

6 เพิ่ม ข้อความ “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติกฤษฏี
กาว ่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบร ิหารกิจการ
บ้านเมืองที ่ด ี และพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จร ิยธรรม” ในคำอธ ิบายรายว ิชา 121113018 
กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ  

ดำ เน ินการตามข ้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

7 แก้ไขข้อความในข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังนี้  

- แก้ไขเป็น “.....ของไทย การขาดแคลน
กำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดและทิสทางการพัฒนา.......” 

ดำ เน ินการตามข ้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
- แก้ไขเป็น    “…….ความสามารถโดยเฉพาะ

ภาษามลายูซึ่งเป็นภาษาสำคัญท่ีใช้สื่อสารใน
ภูมิภาคอาเซียตะวันออกเฉียงและเชื่อมโยง
.....” 

8 แก้ไขชื่อของรายวิชา ดังนี้  
- รายวิชา 121113014 แก้ไขเป็น “การสื่อ

ความหมายระหว่างวัฒนธรรมในโลกธุรกิจ” 
แ ล ะ  “Interpretatioan Intercultural in 
Business World” 

- ร าย ว ิ ช า  1 2111130 1 9  แก ้ ไ ข เ ป็ น 
“เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารธุรกิจ” 

- รายวิชา 121113022 การสื ่อสารภาษา
มลายูเพื ่อส ่งออกและนำเข ้า แก้ไขเป็น 
“Malay Communications for Export 
and Import” 

ดำ เน ินการตามข ้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

9 ตรวจสอบและแก้ไขช ื ่อว ิชาของท ุกรายว ิชาให้
สอดคล้องตรงกันทุกตำแหน่งที่ปรากฏ เช่น รายวิชา 
1211113026 วรรณกรรมอาเซียน 

ดำ เน ินการตามข ้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

10 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความในคำอิบาย
รายวิชาทุกวิชา เช่น การตกหล่นวรรณยุกต์ของ
คำอธิบายรายวิชา 

- รายวิชา 1211113021 การสื ่อสารภาษา
มลายูในการเจรจาต่อรองและการจัดการ
ความขัดแย้ง  

- รายวิชา 1211114031 ภาษามลายูเพื่อเป็น
ผู้ประกอบการ 

ดำ เน ินการตามข ้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
11 ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตของโครงสร้างหลักสูตรให้

ตรงกันทุกตำแหน่งที ่ปรากฏและให้เป้นไปตาม
โครงสร้างหลักสูตรที ่ถูกต้อง เช่น วิชาเอกบังคับ 
กำหนดให้  “ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต” แต่จำนวน
รายวิชาและจำนวนหน่วยกิตมีเพียง 42 หน่วยกิต  

ดำ เน ินการตามข ้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

12 ตรวจสอบและแก้ไขจำนวนหน่วยกิตของทุกรายวิชา
ให้สอดคล้องตรงกันทุกตำแหน่งที่ปรากฏ เช่น  

- รายวิชา 331201002 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การบริหารธุรกิจ  

- รายวิชา 121113015 ภาษามลายูในภูมิภาค
อาเซียน  

- รายวิชา 1211113024 การสื ่อสารภาษา
มลายูในธุรกิจการบิน  

- รายวิชา 1211113038 เตรียมสหกิจศึกษา
ภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ  

- รายวิชา 1211114030 ภาษามลายูเพื่อเป็น
ผู้ประกอบการ  

- รายวิชา 1211112001 ภาษาศาสตร์ภาษา
มลายู 

- รายวิชา 1211112004 สัณฐานวิทยา  
- รายวิชา 1211113006 การแปลเชิงธุรกิจ  

ดำ เน ินการตามข ้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

13 ตรวจสอบรายวิชาและแก้ไขการกำหนดรายวิชาให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาและรหัสชุดวิชา พ.ศ. 
2564 เช ่น ในข้อ 3.1.3 แผนเรียน ปีที ่  1 ภาค
การศึกษาที่ 2 รหัสรายวิชาตัวที่ 6 ซึ่งแสดงความยาก
ง่ายของเนื้อหาปรากฏหมายเลข 1 2 และ 3 เป็นต้น  

ดำ เน ินการตามข ้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
14 แก้ไขคำอธ ิบายรายว ิชาให ้เป ็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
เขียนคำอิบายรายวิชาในหลักสูตร ดดยจะต้องขึ้นต้น
วลีหรือประโยคด้วยคำนาม เช่น  

- รายวิชา 331201002 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การบริหารธุรกิจ แก้ไขเป็น “การประยุกต์
ซอฟแวร ์สำเร ็จร ูป เพ ื ่ อใช ้ ในการ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพ.........” 

- รายวิชา 121113014 การสื ่อความหมาย
ข้ามวัฒนธรรมในโลกธุรกิจ แก้ไขเป็น “…….
ของไวยากรร์ภาษามลายู ทักษะพื้นฐานของ
การสื่อสารในวัฒนธรรม” 

ดำ เน ินการตามข ้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

15 แก้ไขและเพิ ่มรายละเอียดในข้อ 4 องค์ประกอบ
เกี่ยวกับการฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษาก็ได้ 

ดำ เน ินการตามข ้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

16 แก้ไขการเขียนในข้อ 5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำ
วิจัย ให้เป็นไปตามองค์ประกอบของกรอบมาตรฐาน
คุรวุฒิว่าด้วยเรื่องการทำ มคอ.2 

ดำ เน ินการตามข ้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

17 แก้ไขการเรียงลำดับรายวิชาในตารางการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชาตามลำดับหมายเลขของรหัสวิชา  

ดำ เน ินการตามข ้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

18 แก้ไขข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จ
การศึกษา ดดยระบุเป็น “อาชีพ” เนื่องจากบางข้อ
ระบุเป็นหน่วยงาน  

ดำ เน ินการตามข ้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

19 ทบทวนจำนวนหน่วยกิตว่าจำเป็นต้องกำหนดให้เป็น
รายวิชาที่เน้นการปฏิบัติหรือไม่ เนื่องจากส่วนใหญ่
ระบุจำนวนหน่วยกิตเป็น 3(2-2-5) 

ดำ เน ินการตามข ้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ 
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ภาคผนวก ฌ 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

 
ลำดับที่  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1. วิชาที ่ส ่งเสริมภาพลักษณ์สาขาวิชาภาษามลายู    
เพื่อธุรกิจ ได้แก่ วิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ในโลกธุรกิจ วิชาภาษามลายูเพื่อการประกอบการ
ธ ุรก ิจในอาเซ ียน ว ิชาการส ื ่อสารภาษามลายู        
เพื ่อการส่งออกและนำเข้า และวิชาภาษามลายู    
เพ่ือทักษะการสื่อสารดิจิทัล 

ได ้ดำเน ินการแก ้ไขเป ็นรายว ิชา      
อัตลักษณ์ของหลักสูตรภาษามลายู
เพ ื ่อธ ุรก ิจตามข ้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

2. ให้หล ักส ูตรต ิดตามเร ื ่ องการจ ัดต ั ้ งสถาบัน        
ภาษามลายูในพื ้นที ่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้   
ของสภาความม ั ่นคงแห ่งชาต ิและควรศ ึกษา        
การสร ้ า งก ิ จกรรมของน ั กศ ึ กษาและควรมี            
การทำ MOU ร่วมกับประเทศมาเลเซีย เพื่อสร้าง
โอกาสทางธุรกิจ  

ร ับทราบข้อเสนอแนะและพร้ อม
ดำเน ินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ  

3. ประเด็นที ่ 1 ให้ทำเครื ่องหมาย * ในรายวิชาที่
เป็นอัตลักษณ์ 
ประเด็นที ่ 2 ในหน้า 50 วิชาการสื ่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมในโลกธุรกิจควรเพิ่มคำอธิบายรายวิชา  
ว่า การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางธุรกิจของมลายู   
ในจังหวัดยะลา 
ประเด็นที่ 3 วิชาภาษามลายูเพื่อการประกอบการ
ธุรกิจในอาเซียน และ วิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ  
การสื่อสารอาจเป็นรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ได้  

ได ้ดำเน ินการแก ้ไขเป ็นรายว ิชา      
อัตลักษณ์ของหลักสูตรภาษามลายู
เพ ื ่อธ ุรก ิจตามข ้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 
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ภาคผนวก ญ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ 

2. ชื่อ – สกุล นางสาวพารีดา  หะยีเตะ  
3. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก National Univesity of 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

Ph.D. 
 

Malay Language Research 2564 

ปริญญาโท National Univesity of 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

M.A. 
 

Malay Language Research 2550 

ปริญญาตรี University of  Brunei 
Darussalam  
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

B.Ed. Malay Language 2546 

 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

http://www.google.co.th/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26docid=DwjNKSIlw1YiUM%26tbnid=uYodIzUYtAIksM:%26ved=0CAUQjRw%26url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news%26category=13%26id=689%26ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw%26bvm=bv.72197243,d.c2E%26psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew%26ust=1406971013586888
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6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที ่ม ีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

Pareeda Hayeeteh, AH Shahidi, Rahim Aman. ( 2020 ) .Penerimaan Bahasa 
Melayu dalam Kalangan Pelajar Universiti Rajabhat Yala (Yru) 
Thailand (Acceptance of Malay Language Among Rajabhat Yala 
Thailand University Students). Akademika 90(3). 2020:105-115. 

 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
 (ไม่มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedingsของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 
Pareeda Hayeeteh, Suhaila Binsama-ae & Samsinar Yapha. (2021). 

Comparison of  Thai-Malay Proverbs: A Cognitive Semantics 
Study. 1ST International Conference on Education, Innovation 
and Adat Perpatih. 17   November  2021 , Institute of Teacher 
Education Raja Melewar Campus, Malaysia, Online Mode. 

Pareeda Hayeeteh. (2019). Penguasaan Bahasa Melayu dalam Kalangan 
Pelajar Universiti Rajabhat Yala, Selatan Thai. Proceedings of 
Internationl Conference SEMINAR ANTARABANGSA 
PENDIDIKAN BAHASA, SASTERA, DAN BUDAYA MELAYU KEDUA 
2019 (SAPBaSBUM 2): Pembangunan dan Cabaran Masa 
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Depan Pendidikan, Bahaasa, Sastera, dan Budaya Melayu 25-
26th  March 2019.   (pp.664-685)  Germany : Goethe University, 
Frankfurt. 

 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 
7. ประสบการณ์สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 12 ปี 
ชื่อวิชา  ภาษามลายูทั่วไป 1    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  ภาษามลายูทั่วไป 2    3(3-0-6) นก.   
ชื่อวิชา  ภาษามลายูพื้นฐาน 1    3(3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา  ภาษามลายูพื้นฐาน 2    3(3-0-6) นก. 

 ชื่อวิชา   โครงสร้างภาษามลายู 1    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา   โครงสร้างภาษามลายู 2    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา   โครงสร้างภาษามลายู 3    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การอ่านภาษามลายู 1    3(2-2-5) นก.  
 ชื่อวิชา  การเขียนภาษามลายู 1    3(2-2-5) นก.  
 ชื่อวิชา  การเขียนภาษามลายู 2    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชาการเขียนภาษามลายูระดับต้บ   2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา การเขียนภาษามลายูระดับสูง   2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  สัทศาสตร์ภาษามลายู    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  สรวิทยาภาษามลายู    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การแปล 1     3(2-2-5) นก. 
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 ชื่อวิชา  บทบาทและสถานะของภาษามลายูใน 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การศึกษาเอกเทศ    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  สำนวนและสุภาษิตภาษามลายู   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  วรรณคดีมลายูเบื้องต้น    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  โครงสร้างภาษามลายูระดับต้น   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  โครงสร้างภาษามลายูระดับกลาง   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษามลายู  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาศาสตร์สังคม    3(3-0-6) นก. 
 

7.2 ระดับปริญญาโท 2 ปี 
ชื่อวิชาภาษามลายูพ้ืนฐาน                3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชาภาษามลายูสำหรับบัณฑิตศึกษา              2(1-2-3) นก. 
  
 

 
(ลงชื่อ)............................................... เจ้าของประวัติ 

                                            (อาจารย์พารีดา หะยีเตะ)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

     สาขาวิชาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ 

 2.  ชื่อ – สกุล        นางสาวสูฮัยลา  บินสะมะแอ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ       อาจารย์   
4. สังกัด         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                          
5. ประวัติการศึกษา  
 
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท Sultan Idris Education 

University ประเทศมาเลเซีย 

M.Ed
. 

Malay Language 2549 

ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ศศ.บ. บริหารธุรกิจและการจัดการ 2543 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ 
  6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
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      6.1.3.3  ใน Proceedingsของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 
      6.1.4  บทความทางวิชาการ 
      6.1.4.1ในวารสารทางวิชาการ 

      Suhaila Binsamaae, Maslida Yusof, Kartini Abd. Wahab. (2019). Analisi 
Representasi Sintaksis Pasif /ɲᴐ/ Dialek Melayu Patani Berdasarkan Teori 
Role and Reference Grammar. Jurnal Linguistik. 23(2).        (92-109). 

       6.1.4.2  ในหนังสือรวบบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ(ไม่มี) 
      6.1.4.3  ใน Proceedingsของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ 
ตรวจสอบ (ไม่มี) 

 
6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด 

 6.2.1  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

                (ไม่มี) 
       6.2.3  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบ 

Suhaila Binsamaae. (2019). PERANAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU PATANI: 
ANALISIS ROLE AND REFERENCE GRAMMER (RRG) : PROCEEDINGS OF 
INTERNATIONAL CONFERENCE SEMINAR ANTARABANGSA PENDIDIKAN 
BAHASA, SASTERA, DAN BUDAYA MELAYU KEDUA 2019 (SAPBaSBUM 
2) : Pembangunan dan Cabaran Masa Depan Pendidikan, Bahasa, 
Sastera, dan Budaya Melayu 25-26th March 2019. (pp.13-25). Germany : 
Goethe University, Frankfurt. 

Suhaila Binsamaae, Maslida Yusof & Kartini Abd. Wahab. (2018). PASIF DALAM 
BAHASA MELAYU PATANI (BMP): PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL 
CONFERENCESEMAINAR ANTARABANGSA LINGUISTIK DAN 
PEMBANGUNAN BAHASA MELAYU (SALPBM KE-10) 6-7th February 
2018. (pp.598-605). Kuala Lumpur: Universiti Putra Malaysia. 
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Suhaila  Binsamaae, Maslida Yusof & Kartini Abd. Wahab. (2018). PERANAN 
SEMANTIK MAKRO DALAM AYAT PASIF BAHASA MELAYU PATANI 
BERDASARKAN TEORI ROLE REFERENCE GRAMMER (RRG) : PROCEEDINGS 
OFINTERNATIONAL CONFERENCE ON LINGUISITCS UKM IIC 2018 13 -
15th November 2018.                  (pp. 13-24). Kuala Lumpur : Universiti 
Kebangsaan Malaysia. 

 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด(ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 

6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด(ไม่มี) 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1 ระดับปริญญาตรี    12    ปี  
 ชื่อวิชา  การแปล 1       3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การแปล 2       3(2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา  ภาษามลายูพื้นฐาน 1      3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  ภาษามลายูพื้นฐาน 2      3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  ภาษามลายูทั่วไป 1       3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  ภาษามลายูทั่วไป 2    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  สนทนาภาษามลายู 1    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  สนทนาภาษามลายู 2    3(2-2-5) นก. 

 ชื่อวิชา  การอ่านภาษามลายู 1    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การอ่านภาษามลายู 2    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  โครงสร้างภาษามลายู 1    3(3-0-6) นก. 
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 ชื่อวิชา   โครงสร้างภาษามลายู 2    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การสนทนาภาษามลายูถิ่น ปัตตานี   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษามลายูทางการศึกษา    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  อรรถศาสตร์ภาษามลายู    3(3-0-6) นก. 

ชื่อวิชา  โครงสร้างภาษามลายูระดับสูง   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  สัมมนาภาษามลายู    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การเขียนภาษามลายูระดับกลาง   2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การอ่านภาษามลายูระดับสูง   2(1-2-3) นก. 
                    ชื่อวิชา  ภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว   3(3-0-6) นก. 
            7.1.2 ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 
   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
 ไม่มี         
 

           ลงช่ือ     เจ้าของประวัติ 
                                                          (นางสาวสูฮัยลา  บินสะมะแอ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ 

2. ชื่อ – สกุล  นางสาวซำสีนาร์  ยาพา 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 

 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท Sultan Idris Education University
ประเทศมาเลเซีย 

M.Ed. 
 

Malay Language 2549 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.บ. มลายูศึกษา 2545 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ 
 6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
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 6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
 6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบ 

6.1.4   บทความทางวิชาการ 
6.1.4.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceedingsของการประชุมทางวิชาการที ่ม ีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
  ซำสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน 

สามะ. (2560). ทัศนคติต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน
และแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัย        
ราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 12(1) : (137-150). 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
        (ไม่มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 
ซำสีนาร์  ยาพา, มะนาวาวี  มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. (2562)   

แนวทางการพ ัฒนาศ ักยภาพการส ื ่ อสารภาษามลาย ูของน ักศ ึ กษา
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดยะลา. ในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 (643-651). 
สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

อาซียะ วันแอเลาะ, ซำสีนาร์ ยาพา, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน  
สามะ. (2560). ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อความสำคัญ
ของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560. (408- 
416). เพชรบูรณ์: สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. 

 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
7 ประสบการณ์สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 9 ปี 
ชื่อวิชา    การเขียนภาษามลายู 1 3 (3-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์ภาษามลายู 1 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา    การแปล 1 3 (3-2-5) นก. 
ชื่อวิชา    การแปลภาษามลายู-ไทย 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา    การแปลภาษาไทย-มลายู 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา    ภาษามลายูในสื่อประเภทวิทยุและโทรทัศน์ 2 (1-2-3) นก.  
ชื่อวิชา    พัฒนาการภาษามลายู 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา    การวิเคราะห์ภาษามลายู 2 3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา    กลวิธีการแปลภาษามลายู 2 (1-2-3) นก.  
ชื่อวิชา    การอ่านภาษามลายูระดับกลาง 2 (1-2-3) นก. 

 
7.2 ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 

 
 

 
(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 

                                      (อาจารย์ซำสีนาร์  ยาพา) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ 
2.  ชื่อ – สกุล    นายมะนาวาวี มามะ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์   
4. สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
5. ประวัติการศึกษา 
 
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

 
ปริญญาโท 

University of Brunei 
Darussalam 
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

M.A. 
 

Malay Language and 
Linguistics 

2556 

   ปริญญาตรี University of Brunei 
Darussalam 
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

B.A. 
 

Malay Language and 
Linguistics 

2545 
 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ) 
 

 6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
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6.1.3 บทความทางวิชาการ 
 6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
 6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
 6.1.3.3 ใน Proceedingsของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน 
และตรวจสอบ 

6.1.4   บทความทางวิชาการ 
6.1.4.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

มะนาวาวี มามะ และซามียะห์ บาเละ. (2559). การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษามลายูถิ ่นปาตานี. ใน สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ ์ (บก.), ใน หนังสือรวม
บทความศึกษาสถานภาพทางภาษาจังหวัดชายแดนใต้ , (1-12 ). นครปฐม: 
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

6.1.3.3 ใน Proceedingsของการประชุมทางวิชาการที ่ม ีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

 

 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
      6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
   มะนาวาวี มามะ. (2564). การเปรียบเทียบระบบเสียงระหว่างภาษามลายูถิ่นปาตานี

กับภาษามลายูมาตรฐาน. วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแปซิฟิก 
7(2) : (1-12). 

 ซำสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน 
สามะ. (2560). ทัศนคติต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน
และแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัย        
ราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 12(1) : (137-150). 

   6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและ 
ตรวจสอบ 
(ไม่มี) 
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6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 
ซำสีนาร์  ยาพา, มะนาวาวี  มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน  สามะ. (2562) 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษามลายูของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดยะลา. ในการประชุมวิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 วันที่ 5-6 สิงหาคม
2562. (643-651). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

อาซียะ วันแอเลาะ, ซำสีนาร์ ยาพา, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน  
สามะ. (2560). ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อ
ความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 4 วันที่ 10 มีนาคม 
2560. (408-416). เพชรบูรณ์: สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์. 

Arsiyah Wan-aeloh, Samseena Yapha, Manavavee Mamah, Nurhuda  
Sadama, Affan Sama. (2017). THE USE OF STANDARD MALAY 
LANGUAGE IN WRITING BY THE FIRST YEAR STUDENTS OF YALA RAJABHAT 

UNIVERSITY. ISOLEC Proceedings of International Seminar on 
Language Education and Culture Conference 25-26th 
November 2017. (504-507). Indonesia : University of Negeri 
Malang. 

Mamah, Manavavee & Nadaraning, Hasbullah. (2016). Percanggahan  
Pentafsiran Suku Kata Secara Fonologis dengan Secara Fonetik. 
In  Proceedings of International Seminar Antarabangsa  
Memertabatkan Bahasa Melayu ASEAN Ke-3 25-26th May  
2016. (658-668). Pattani : Fatoni University. 

6.2.1 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
(ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
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6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด(ไม่มี) 
7. ประสบการณ์สอน 

     7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี    9    ปี  

ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2 (1-2-3) นก.  
ชื่อวิชา ภาษามลายูพ้ืนฐาน     2 (1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา โครงสร้างภาษามลายู 3     3 (3-0-6) นก. 

ชื่อวิชา สัณฐานวิทยา      3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาศาสตร์สังคม     3 (3-0-6) นก. 

 ชื่อวิชา สัทศาสตร์ภาษามลายู     3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา สรวิทยาภาษามลายู     3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษาศาสตร์ภาษามลายู     3 (3-0-6) นก 
 ชื่อวิชา อักษรยาวี      3 (3-0-6) นก 
 ชื่อวิชา  วรรณคดีภาษามลายูเบื้องต้น    3 (3-0-6) นก 
 ชื่อวิชา อักษรยาวีสาหรับการสอนภาษามลายู   2 (2-0-4) นก  
            7.1.2 ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 
   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
 ไม่มี                                              

                                                       (ลงช่ือ)                                   เจ้าของประวัติ 

                                                                           (นายมะนาวาวี มามะ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

     สาขาวิชาภาษามลายูเพ่ือธุรกิจ 

2.  ชื่อ – สกุล        นางนุรฮูดา สะดามะ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ       อาจารย์   
4. สังกัด        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                          
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
 ปริญญาโท University of Malaya 

ประเทศมาเลเซีย  
M.A. 
 

Malay Studies 2555 
 

 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ศศ.บ. อิสลามศึกษา 2547 
 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ) 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
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6.1.3.3 ใน Proceedingsของการประชุมทางวิชาการที ่ม ีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

 
6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
                ซำสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน  

สามะ. (2560). ทัศนคติต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียนและ 
แนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 12(1) : (137-150). 

 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

(ไม่มี) 
      6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

          ซำสีนาร์ ยาพา , มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ . (2562).          
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษามลายูของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
ใ น จ ั ง ห ว ั ด ย ะ ล า . (Approaches To development the Potential of 
Communication Malay Standard of Students of Higher Education 
Institution In Yala province). ในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที ่2.วันที่ 5-6 สิงหาคม. 2562. (643-651). สงขลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  

          อาซียะ วันแอเลาะ, ซำสีนาร์ ยาพา, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน   
สามะ. (2560). ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อความสำคัญ   
ของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 (408- 416). 
เพชรบูรณ์ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. 
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Nurhuda, Sadama, Farok Zakaria, Hjh Khuzaiton Zakaria. (2018). Masalah  
Penyebutan Bunyi Konsonan dan Vokal Bahasa Melayu di dalam  
kalangan Pelajar Thai: Kajian Kes di Kolej Sirinthorn Yala. 
Proceedinng International Conference : Memartabatkan Bahasa 
Melayu/Indonesia ASEAN ke-4 24-25th November 2018. (pp. 245- 
263). Pattani : Fatoni University.  

Khuzaiton Zakaria, Nurhuda Sadama. (2018). Pengaruh Dialek Kelantan 
dalam Pengajaran Bahasa Melayu Pelajar Thai di Universiti 
Malaysia Kelantan. Proceeding International Conference Ummah 
(ICU 2018) 31 October 2018–1th November 2018. (pp. 256-262) 
Kelantan : University of Malaysia Kelantan. 

Farok Zakarian, Khuzaiton Zakarian, Nurhuda Sadama . (2018). Dialek Melayu 
Pattanidan Kelantan: Satu perbandingan. Seminar Antarabangsa 
Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ke-10, 6-7th Februari 
2018. (pp. 54-63). Kelantan: Universiti Putra Malaysia. 

Arsiyah Wan-aeloh, Samseena Yapha, Manavavee Mamah, Nurhuda Sadama, 
Affan Sama. (2017). THE USE OF STANDARD MALAY LANGUAGE IN WRITING 

BY THE FIRST YEAR STUDENTS OF YALA RAJABHAT UNIVERSITY. ISOLEC 
Proceeding International Seminar on Language  Education and 
Culture Conference 25-26th November 2017. (pp. 504-507) 
Indonesia : University of Negeri Malang. 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี 7 ปี  

ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษามลายูพ้ืนฐาน     2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา สนทนาภาษามลายู1     3(2-2-5) นก. 
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 ชื่อวิชา  การอ่านภาษามลายู 1     3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การอ่านภาษามลายู 2     3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษามลายู   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  บทบาทและสถานะภาษามลายูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  สังคมและวัฒนธรรมมลายู     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  สัมมนาภาษามลายู      3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น    2(2-1-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง   2(2-1-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง    2(2-1-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การอ่านภาษามลายูระดับต้น     2(2-1-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การอ่านภาษามลายูระดับกลาง    2(2-1-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การอ่ายภาษามลายูระดับสูง    2(2-1-3) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษามลายูเพ่ือการบริการ    3(3-0-6) นก. 
            7.1.2  ระดับปริญญาโท      -   ปี  
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 ไม่มี 
 
 
                                              (ลงชื่อ)                      เจ้าของประวัติ 
                                                               (นางนุรฮูดา สะดามะ) 
 
 
 
 
 


